




- HH HW'm-'’SIIV- mfWkWm Hk 
. /' W \ 

ll\ l^ v\Wpw 

W 'i 

jV#' 





vV\‘' 

•‘V' 

/ 

*■ 

•r 

I 

. •>\y ; ' 

j 
* 

f-’V, « . 

•<l 





« . 

' . 
- ■ } 

i 

Hi 

•■•V <'■. 

( 

«I,. 

« . * 

/ 

I ; 4 
-•• li 

, I 

I 

I 

v; 

• ' 
. n* 

O 

a*.'-' 
■3.':• 

»,* •• 

■'- f '.*31 



I ■- -K . f V- ■ -fr ' ■ 

rC^ 

i' 

4« 

: ■ ■ \ 



II' 

NIÉUWE OEFFENING 
. DER 

GENEESKUNDE, 
Behelzende eene ' 
•*r 

c 

B ESC H.RY VING 
V A' N D E 

ZIEKTEN, 
DÈRZÉLVER 

OORZAAKEN, KENTEKENEN, 
VOORTEKENEN en HULP- 

MIDDELEN, 

Gefchikt naar de wyZe der befte, inzonderheid 
nieuwe Schryvers der Geneeskunde, 

DOOR 

PETER SHAWa 
ütneesheer te Scarborough, 

Kaar den Vyfden Druk uit het Engelfch Vertaald^ 
en met eenige Aantekeningen vermeerderd. 

I 

EERSTE DEEL. 

Te AMSTERDAM, 

J S A J K TI RION , *742. 

/ 





VAN DÉN 

SCH RY V E R. 
Het óógmerk van dit Werk is 

openhartig voor te houden de 
OefFening der Geneeskunde, als 
door de bekwaamfte Mannen der 

tegenwoordige Eeuw behandeld en ycr- 
beterd 5 in hoope ^ van zoo nuttig een 
deel der Geleerdheid te verfpreiden 5 ca 
van een algemeenen dienft te maaken. 
Dewyl zulken die dagelyks op de Ziek¬ 
ten agt geeven 5 een Werk van deezen 
aart zeer nodig hebben , zal dit oog¬ 
merk waarfchynelyk eene verantwoor- 
dinge onnoodzakelyk maaken. De ma¬ 
nieren om over de Ziekten te handelen 5 
die men vind in onze laatfte Schryvers 
over de Praktyk ^ zelfs die de meefte 
agting hebben 3 geiyk Riverius ea Sy« 
denham , fclioon voor hunne tyden uit¬ 
muntende Mannen ^ zyn nu in onbruik 
geraakt ^ en hy word met regt gerekend 
#nkLmdig te zyn ia de tegenwoordige 

* z Prak- 
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Praktyk , die juiftelyk treed in kunne 
voetftappen ^ of geen beter middelen 
weet om zyne Lyders te behandelen. 
De laatfte ontdekkingen ^ verbeterin¬ 
gen en hervormingen ^ die in verfchei»* 
den deden der Geneeskunde gedaan 
zyn^ hebben haar eene nieuwe gedaante 
gegeeven ^ en maaken dat men haar 
met meer voordeel dan tot dus ver 
kan oefFenen. En niets fchynt tegen¬ 
woordig aan haare volmaaking te on^- 
breeken , dan dat zc , ' gelyk die 
der voorgaande Eeuwen , in haare 
fchoonheid vertoond en openbaar ge¬ 
maakt worde. 

Om dit des te beter te doen ^ heb 
ik my zei ven een merkelyken tyd, 
en aandagtig toegelegd , om: te ver¬ 
zamelen en met elkander te vergely- 
ken de verfcheiden manieren ^ die de 
vermaardfte Geneesmeefters verkoren 
hadden om de verfcheiden Ziekten te 
behandelen ; en uk eene reeks van 
Waarneemingen 5 op deeze wyze ge¬ 
maakt 5 is de volgende Verhandeling 
allengskens voortgekomen ^ tot dat ze 
zig eindelyk voordeed in de gedaante 
van eene algemeene vaftgeftelde Prak- 

tyk 
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tyk. Waar in de Leezer derhalvea 
niet verwagten moet redeneeringen uit 
onderftellingen ^ of oploflingen van 
verfchyn zelen , maar de zuivere we- 
tenfehap in eene klaare en eenvoudige 
taal voorgefteld : en miflcliien kan de 
gelieele Konft dus met meer voordeel 
voorgefteld worden ^ dan door onze¬ 
kere redeneeringen ^ en een beftudeer» 
den Styl, welke 5 in plaats van ons 
de geneezing der Ziekten te leeren, 
ons veel meer onderwyft daar over eene 
reden te voeren. 

Het fcheen met de natuur, der on- 
derneeming meeft overeen te komen, 
deeze algemeene manier te volgen ^ 
eerft elke Ziekte te beginnen met 
eene gemeene Omfchryving ^ dienende 
om daar van een denkbeeld te ver¬ 
wekken 5 zonder geheel te onder¬ 
zoeken , of dat denkbeeld regt of 
evenmatig is. Men kan de belioor- 
lyke denkbeelden der Ziekten alleen 
krygen door befthryving , of onmid- 
delyk begrip van alle derzelver eigen- 
fchappen of toevallen : en de meenin- 
gen van verfcheiden zullen daar ontrent 
yerfchillen ^ naar rnaate elk gelegenheid 

3 heeft 
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Jieeft gehad om derzelver tekenen te 
onderzoeken. . 

Hebbende dus enig onvolkomen denk^ 
beeld gekreegen van de Ziekte ^ waar 
over gehandeld word ^ voort 
om aan te wyzen de algemeeiie Oor-f 
zaaken ^ aan welke dezelve doorgaans 
word toegefchreeven ^ zonder ftellig 
te beweeren , dat dezelve wezentlyk 
aan deeze of die byzondere oorzaak is 
toe te kennen. De waare kennis der 
onmiddelyke oorzaaken is miffchien niet 
binnen hét bereik van het menfchelyk 
verftand ^ en niet nodig voor een Ge^ 
neesmeefter. 

Na de oorzaaken van elke Ziekte; 
ieeren wy derzelver Kentekenen ^ of de 
onderfcheidende tekenen en toevallen 
waar mede dezelve doorgaans begint, 
duurt, en afgaat. En dit deel geeft 
ons , als ’t ware, eene Hiftorie der 
Ziekte. Wanneer wy derhalven de 
tekenen gezien hebben , welke enige 
Ziekte, van alle andere onderfcheiden, 
cn dus het denkbeeld derzelve, dooi¬ 
de omfchryving gegeeven , opgeheh 
derd hebben tot eene redelyke kennis | 
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is Iiet natiiiirlyk te onderzoeken , wel¬ 
ken keer'de Ziekte neemen zal ^ of 
wat het lot van den Lyder onder de¬ 
zelve zyn zal. 

En dit onderzoek word vervolgd 
door een vierde Artikel , onder den 
naam van Voortekenen , welke uit de 
tekenen of omftandigheden te voren 
voorgefteld , naar den uitkomft der 
Ziekte doen raaden. En dus worden 
wy gebragt tot de kundigheid van de 
noodzakelyke voorkenniffe, om elke 
Ziekte te geneezen 3 welke geneezing 
moet bezogt worden eerft door eene 
dienftige beftiering en levenswyze, eu 
ten tweeden, door een regtftreeks ge¬ 
bruik van geneesmiddelen 3 die eigent- 
lyk naar de byzondere toevallen 3 of 
natuur der Ziekte gefchikt zyn. 

De Levenswyze van den Lyder is 
derhalven de naafte zaak 3 die in over- 
weeging moet genomen worden 5 als 
nuttig zynde om de hevigheid der 
toevallen te verminderen 3 de fcheiding 
te bevorderen 3 en het lighaam te be¬ 
reiden, om de volkomen uitwerking 
der middelen, die naderhand zullen 

* ^ voor- 
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voorgefchreeyen worden , te erlangen, 
Onder dit Hoofdftuk ftellen wy der^ 
halven voor , ’t geen betrekking heeft 
op de behandeling van den Lyder, 
met opzigt op de niet natuurlyke din-? 
gen^ en wy geeven enige korte regels 

-voor de Levenswyze. En dus worden 
wy eindelyk bereid , om met ernft tot 
de geneezing der Ziekte over te gaan ^ 
*t welk het enig einde en doelwit is 
der Geneeskunde. 

Maar dewyl deeze Geneezing zelden 
verrigt word , zonder de verfcheiden 
toevallen der Ziekte te hulp te ko¬ 
men 3 die in de verfcheiden onderwerpen 
verfchillende zyn , moeten wy nood- 
zakelyk voorfchryven voor de byzon- 
dere gevallen , die in de byzondere 
geftellen ^ leeftyden , fexen, enz. kon- 
nen yooryallen. En op dat men daar 
op behoorlyk agt zou geeven : ftellen 
wy eerft een vaft voorbeeld voor ^ 
’t welk in alle de gen^eenfte toevallen 
der Ziekte doorgaat, zonder in aan- - 
merking te neemen die van een buiten¬ 
ge wponen aart zyn. En dit geeft ons 
de algemeene manier om die Ziekte te 
behandelen. Daar na word ’er eene 

grootg 

; 
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groote verfcheidenheid van gevallen ^' 
ve/zeld met verfclieiden toevallen , op 
dezelfde wyze befchreeven , tot dat 
eindelyk het onderwerp uitgeput is, of 
alle de byzondere gevallen eener Ziekte 
overwoogen zyn. 

Onder deeze byzondère Hoofdftuk- 
keu kan alles , dat over eene Ziekte 
kan gezegd worden , gemakkelyk ge-^ 
plaatll worden. En deeze manier ver¬ 
kiezen wy , als meeft overeenkomende 
met ons tegenwoordig oogmerk , en 
voordeeligft voor den Leezer , die door 
dit middel zig gemakkelyk kan keeren 
tot alle byzondere vertooningen, of toe¬ 
vallen eener Ziekte ^ of in een agtereen- 
volgenden draad leezen al wat daar over 
gezegd is. 

De zaak dus gefchikt onder de voorr 
gemelde Hoofdftukken, is in ’t algemeen 
zoodanig, dat ze eer genomen is uit de 
yafte gevoelens , en dagelykfche oefFe- 
ning der yermaardfte Geneesmeefters, 
dan ontleend uit hunne Schriften. zoo 

<1. . • ■ y ■ 

dat dit Werk inderdaad den tegen- 
woordigen ftaat, of meeft goedgekeurde 
peffening der Geneeskunde vertoont : 

5 waar 
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waar uit wy konnen leeren, onze LydeiT^ 
te behandelen op de befte en kragtigftc 

^ wyze^ die tot hier toe bekend en goed-^ 
gekeurd is. En op dat het Werk dit 
merkteken des te beter draagen zoude, 
heb ik voor my verzorgd de hulp van 
iemand, die zeer ervaren is in de tegen¬ 
woordige oeifening der Geneeskunde, 
om de Stoffen tot het zelve te verzame¬ 
len en te fchikken ^ teffens ook zorg 
draagende geene merkelyke omftandig- 
heid in eene Ziekte over te Haan , of te 
niiffen in de manier van dezelve te be¬ 
handelen van haar eerften aankomfl: tot 
haare laatfte toevallen en ver af zynde 
gevolgen. Weshalven liet te hoopen is, 
dat dit Werk het oogmerk mag berei¬ 
ken , 't welk Dr, Sydenham had in zyne 
Procefjus Integri of Handelwyze der 
Ziekten , om alle de Ziekten van het 
menfchelyk lighaam te behandelen en te 
befchry ven naar de befte manier der Eeuw^ 
waar hi hy leefde. 

VOOR- 
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VAN DEN 

OVERZETTER. 
Het Werk , geeft wy u , Waarde 

Leezers ^ thans aaMeden, is ^ in 
de Engelfche JaaU *voor enige jaa- 
ren bej'chreeven, door den Heer 

Peter Shaw, Geneesmeejier te Scar¬ 
borough , ett in weinige jaaren viermaal 
herdrukt geworden. Gelyk zulk eene goede 
aftrek aanjtonds voordeelige gedag ten van 
enig Boek geeft, heeft men ook geoordeeld^ 
dat het zelve in andere Taaien behoorde 
overgezet te worden. Zommigen dagtefi 
dat het beji was dit Werk in V Latyn te 
vertaalen , dewyl dan niet alleen de Dok’* 
toren van ons Land^ maar ook die van 
Duitfchland, en anderen , der Latynfche 
Taaie kundig , daar van voordeel konden 
hebben. Maar hoe uitgejlrekt een nut zulk 
eene overzetting zoude gedaan hebben ^ be* 
eo'gde men nogtans een ander voordeel voor 
veeWonzer Landgenooten ^ die geene ande¬ 
re dan de Faderlandfche Taal verjiaan, en 
^venwel zulk een W^^rk als het tegenwoor*’ 
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dige wel nodig hadden» Daar zyn veele 
jHeelmeeJters en Apothekers in Steden en 
Dorpen j die de Geneeskunjl oejfenen ; en 
van zulk eenegefchtkte Verhandeling^ als 
deeze^ waarlyk dienji konnen hebben, om 
de Ziekten, die ze dagelyks moeten behan^ 
delen , te keren kennen en geneezen : be- 
halven dat 'er zeer veele anderen zyn^ die 
gaarne iets van de Geneeskunde willen 
wetten^ op dat ze over hunne eigen Ziek-- 
ten y of de ongemakken hunner nabejtaan^ 
den en vrienden 5 enigzins zouden konnen 
oordeelen. Deeze allen heeft men inzon-- 
der beid willen te hulp komen, 't geen zon* 
der eene Nederduitfche Overzetting niet 
gefchieden kon : terwyl men daar en boven 
aan alle onze Landgenooten, zonder on¬ 
der fcheid^ 't zy ze de Taal der Geleerden 
verjtaan of niet, gelegenheid geeft, dit JVTk 
ie kezen, en daar mede hun voordeel te 
doen 

‘ IVat de Schryver met dit Werk beoogd 
hebbe , ‘zal de Leezer uit zyne Voorreden 
zien konnen. Ons oogmerk is , maar met 
een woord te fpreeken van de Vertaaling. 
Deeze is ondernomen door iemand, die zig 
reeds enige j aar en in de Geneeskunde ge- 
oeffend beeft, en het van zyn belang re¬ 
kent, zig verder daar in bezig te houdend 
Zy zal met zonder gebreken *zyn; en 

nauw* 
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nauwziftende Leezers zullen niet zonder 
grond over den Jlyl en de taal konnen aan- 
merkinzen maaken. Maar daar is even- 
wel zorg gedraagen , dat de meening des 
Schryvers getroff en is ; en de oplettendheid 
die daar toe hefteed is , gelyk ook de goede 
wil om dienji te dóen , zullen het gebrek- 
kelyke konnen verfchoonen. Denkt iemand 
dat hy het beter zou doen , laat hy werk 
beginnen : daar is nog genoeg te doen in 
onze Konjl, die met betrekking tot ons 
korte leeven, gelyk Hippokrates al aan¬ 
merkte , zeer uitgebreid is. En zy is 
zedert zynen tyd veel uitgebreider ge‘^ 
worden. 

De Konjlwoorden , die in dit IFerk 
voorkwamen , zyn vertaald, op dat men 
den ongeletterden Leezer door ongewoone 
benaamingen niet verveelen zoude: maar 
dewyl deeze woorden in ofize Taal duijltr- 
heid geeven voor zulken , die niet veel 
Nederduitfche Boeken kezen y zyn de La- 
tynfche naamen onder aan de bladzyden ge¬ 
field y op dat ze met een op flag zouden kon¬ 
nen gezien worden. 

Daar is in overweeging genomen y om de 
naamen der Geneesmiddelen y en de Voor- 
fchrifteny ook in onze Taal over te zetten: 
maar dit is niet goedgekeurd, om dat de 
Nederduitfche benaamingen dikwils zeer 

vreemd^ 
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vreemdi en niet onderfcheiden en eenjarig 
genoeg zyn ; Z(ro dat daar door Ugtelyk ver^ 
warring zou konnen komen, die van gevolg 
kon zyn , indien men zig van de zelfde 
Voorfchnftm enzes Schryvers bedunen 
wilde : en ten anderen^ 07n dat de Latyn^ 
fche naamen doorgaans vry wel bekend 
zyn, en men niet lang onder Oejfenaars 
der heilzaame Konjl behoeft om te gaan ^ 
om die te leeren , en zelfs de verkortingen 
te verjlaan, die de Doktoren in hunne 
Voorfchriften gewoon zyn te gebruiken. 
En dewyl de zamenftelzels ^ Compofitaj 
die onze Schryver gebruikt, in veele der 
Hollandfche JVinkels niet te vinden zyn; ' 
kan elk ^ die genegen is te zien , mt welke 
by zonder e Ingrediënten enig zamenfielzel be* 
Jtaat 5 in de Pharmacopoea Londinenfis ^ 
of hoyidonfche Apotheek te regt raaken : 
en indien hy de Eoorfchriften onzes Schry* 
vers wil volgen , de zamenjlelzels ^ daar 
befchreeven, laaten bereiden , of andere 
van diergelyken aart mt onze Winkels 
overneemen. 

Om de klaarheid te behartigen, hebben 
wy ons niet bediend van de karakters of 
tekenen, die men in de E oor ft hr ift en ge¬ 
woon is te gebruiken , om Vr de gewigten 
door te kennen te geevm. De reden ts^ 
pm dat die tekens weinig van elkander ver* 

fchiUen^ 
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fchilleuy zo dat een Jireepje meer of minder 
een once of een vierendeel loots te kennen 
geeft, hoe ligt kan het mi gebeuren y dat 
men hier in eene Schryffout begaat 5 of 
dat ^er eene Drukfeil m/lmpt, die in het ‘ 
ever zien niet zou gemerkt worden ? Dit 
evenwel zou groote nadeelen doen konnen. 
MiJJchien zouden de Doktoren wel doen^ 
indien ze zg in hunne hoorfchnften ook 
met van karakters bedienden : want dewyl 
ze dikwils weinig tyd hebben 5 konnen ze 
ligtelyk een misjiag begaan^ waar van ze 
naderhand zouden berouw hebben. 

De manier om de k^oorjchriften of Re- 
fepten te gebruiken is in dit Werk vertaaldy 
fchoon de Schryver die in het Latyn heeft 
opgegeeveuy op dat men daar ontrent alk 
misvattingen zou voorkomen. 

. Hier en daar vmd men ook enige Aan¬ 
tekeningen ,. om het geen de Schryver zegt 
te beveftigeriy te vervullen^ of met befchei- 
denheid te wederleggen. Dezelve zyn alle 
van den Over zetter. - Indien ze deezen of 
geenen niet mogten behaageuy hy kan die 
overJlaan, en alleen, van bet geen de Schry** 
ver zegt y zyn gebruik maaken. 

Tot gemak der Leezeren vind men voor 
en agter het Werk Bladwyzers der Hoofd- 
ftukken en voornaamjU Zuaken m het zelve 
voorkomende. 
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Gebruikt dan ^ Waarde Leezers ^ dè 
gelegenheid ^ die u wederom word aangebo<^ 
den , om uwe kundigheid in de heilzaame 
Konjl te vermeerderen. Zoekt hoe langer 
hoe meer bekwaam te worden ^ om door het 
leezen van deeze en andere Schriften uwe 
Lyders ten nutte te zyn. Laat eene ge^ 
gronde kennis van de befchouwende Genees^ 
kunde u in Jlaat fiellen ^ om in de oeffe-^ 
nende met voordeel werkzaam te zyn^ en 
nut van uwe ondervindingen te hebben. 
Denkt nimmer zoo ver gevorderd te zyn ^ 
dat gy den raad van er var enen > die bun 
geheel leeven tot dienfl hunner Medebur^* 
geren hebben overgegeeven, niet zoud 
710dig hebben. Indien wy het geluk heb-^ 
ben 3 dat onze arbeid daar toe dienjiig 
geweeft is 3 zullen wy blyde zyn dien tot 
het Vertaaien en Uitgeeven van dit W^.rk 
bejteed te hebben, F aart wel! 
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KIEUWE OEFFENING 

D E R 

GENEESKUNDE. 

EERSTE AFDEELING; 
I 

Ziekten van het Hoofd. 

VAN DE BEPwOEIlTE (a> 

E Beroerte is eene fchielyke beroo- om- 
ving van alle de werkingen der fchry- 
Zintuigen , en alle de gevoelige 
beweegingen van het Lighaam, 
uitgezonderd die van het Hart en 

de Longen. 
2. Een overvloed van Bloed (b) kaiidaar oor- Oorzaa- 

zaak van zyn, door de Zenuwen van de groote en ken. 

kleine Herkenen (c) te drukken. Eenekwaade ge-' 
ftekheid der Vogten (d), door dezelve te lymig 
te maaken, en de Bloedloop (e) tegen te houden. 
Alle dingen, die liet bloed en de kappen veel. 
uitzetten; ok tot het breeken der Vaten in de 
Herkenen oorzaak geven. Eene verharding ok 
llerke toefluiting der Vaten. Natuiirlyke Uit- 

A wakken. 

(a) Apoplexia. (b) Plethora, (c) Cerebrum Cere¬ 
bellum. (d) Cacochymia. (c) Circulatio. 
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waffen aan den binnenkant van het Bekkeneel (f) 
de Vaten drukkende; of een Slymprop (g) de 
Kropflagaders (h) toefluitende &c. Wurging, 
groote kneufing in het hoofd, en venynen. 

3. Zomtyds gaat een hevige pyn in het hoofd, 
verduiftering, verlies van het gezigt of het geheu¬ 
gen, vdor het overval. By anderen, eene geheele 
ongevoeligheid en flaperigheid; of een vloejing 
van een flymerige (i) flof uit neus en mond. 
Eenalgemeene opzwelling der Vaten; een har¬ 
de pols, en roodheid in het aangezigt; maar dik- 
wils gaan ’er geen zigtbaare tekenen voor. Een 
groot hoofd, een korte hals, en een volle of 
grove ge fleltheid, fchikken het Lighaam daar 
toe. Het toeval is gemeenlyk verzeld met een 
ronking , fomtyds met koorts , zelden met 
fchuim op den mond, dikwils met uitvloejingen 
der Maandilonden (k) , Aambeijen (1), Zweet 
of Loop (m) ; en zo gaat het af. 

4. Verfcheide voorgaande toevallen, de adem¬ 
haling bynaar verhinderd, of zeer ongefchikt 
geworden, en de aanval in een hoogen ouder¬ 
dom aankomende , konnen onder de kwaade 
tekenen geteld worden. Als de vaten der Her- 
fenen geborflen zyn; en als zy veroorzaakt word 
door venynen, of uitwaifen binnen in het bekke¬ 
neel , word zy gewoonlyk voor ongeneeslyk ge¬ 
houden. In tegendeel, als de Lyder jong is, 
de aanvallen enkel toevallig (n), dat is, veroor¬ 
zaakt zyn door eenige andere ziekte ; als’er een 
Koorts, en overvloedige uitloofingen gevolgd 
zyn , en de bovengemelde kwaade toevallen 
zig niet vertoonen, is ze naar mate minder ge- 
vaarlyk. 

5- Ue 
(f) Cranium, (g) Polypus, (h) Carotides. 
(i) Pituitofus. (k) Menfes. (1) Haemorrhoides, 
(m) Diarrhoea, (n) Syinptomatid. 
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De Spys moet, als in alle andere gevallen, Levens- 
geregeld worden door de oorzaak; maar, in ’twyze. 
algemeen, zullen zy hier verdunnende moeten 
zyn, en gemakkelyk om te verteeren. Dus kan 
zy beflaan uit Broodnat (o) , Gerflenwater, 
Vleefchnat &c. Maar indien de Lyder gewoon 
is geweeft aan eene ruime levenswys, kan hem 
een matig gebruik van Vleefch en Wyn toege- 
ftaan worden, ’t Is nodig te waarfchouwen , 
dat de Lyder op zyn rug moet leggen, met zyn 
hoofd altyd om hoog. 

6. Geduurende het toeval, zoo doet een ruh Genee- 
me aderlating in de Arm, of liever in de Krop- zing in ’t 
aderen (p) ; inzonderheid , indien de Lyder 
bloedryk is * houd fterke vlugtige middelen on-^^^”* 
der den neus; en, indien het mogelyk is, geef 
een ruime dofis van Sal wl ol in haufiu Jq. Poeon, 
c. Cerafor, nig. da. Blaas Berke niesmiddelen in 
den Neus, en wryf de Slaapen van het hoofd 
met geeftryke op ’t hoofd werkende (q) Mix- 

j tüuren. Zet, indien het nodig is, een brand- 
I yzer op de kruin (r) of het agterhóofd (s); of 
I blaas in de neusgaten en mond , de rook van 
I Tabak, uit een omgekeerde pyp. Leg aanftonds 

een breede Trekpleiiler (t) in den nek; en geef^ 
zo ras als mogelyk is, een fterk Braakmiddel (v)^ 
Purgatie, of Klyfteer. OndertuBchen, 

Puh. fol. Afari, rad, Elleb. alb. da. dr.yf, fier- 
fiutatorium ; waar van een weinig in de neusga¬ 
ten , met een pen , dikwils moet geblaazeiï 
worden. 

7. \}L Jq. hiingar.fp. Lavend, cömp. Salvoïah oleos. 
da dr, j. ol, Cajlor. Succin. cm. dr.g, m, en laat daat 

A 2 meede 

(o) Panada, (p) Jugularis. (q) Cepbalicus. 
Cr) Vertex, (sj Occiput* (t) Epifpallicum. 
(v) Emecieum. 
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meede de flapen van het hoofd en het gefchooren 

hoofd wel gewreven worden. 
8. Na dat het toeval over is, kan ’er niets de 

aderlating tegenhouden , dan ongemeene zwak¬ 
heid , hooge ouderdom , of een waterige ge- 
fiieltheid. 

Het bloed werde afgelaten uit allerlei aders 
tot xij oneen, en drie dagen daar na, evenveel. 

Of, 
Laten ’er Koppen (x) gezet worden op den 

hals, de Schouderbladen (y) , en omleggende 
deden, tot het zelfde einde: derzel ver gebruik 
werde herhaald, naar vereifch van zaaken , in 
het beloop der geneezing. En na de werking (z), 

yjq, Cerajor. nigr. mc, ij, Poeon. comp, dr, vj. 
ConfeB. Alkerm. drA]. Sal vol. oïeof fpir. LavenduL 
comp. da. dr. f’yr. Poeon. comp. dr. iij. ni. om in 
eens, als men ilaapen gaat, genomen te wor¬ 
den. 

9. Op den zelfden dag van de aderlating, in¬ 
dien het vereifl; word, of een dag daar na, 

ift Pulv. Jpecacuann.fcr/i], cum Jyr. Fiolar. q. f.f. 
lülus op een bekwaamen tyd teneemen; en veel 
Gerflenwater, terwyl het werkt, te drinken. 

^ Vin, emet, mc. j. Oxymell. fcillit. unc. g. 7n. 
Of, 

Tart. emet. gr. vj. vel viij. cum conferv. Rof. 
Tiihr. q. ƒ•ƒ• holm. 

Laat het braakmiddel herhaald worden eens 
op een week , indien het nodig is ; geef, na 
deszelfs werking, het navolgende. 

10 ConJ. Rutce dr. pulv. Croc. Cajior. Sal, 
volat. Succin. aa gr.v.fal. c, c. gr. iij. ConfeB. Alkerm. 

q.f. 
(x) Cucurbitulae. (y) Scapulse. (z) Operatio. 
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q,f»f. hollis tegen den nagc te nemen met de vol¬ 
gende fliirpdrank (a). 

^ Aq. Rutce ^ Ceraf. n. aa imc], Poeon.comp. imc 
j- ƒ/">• Lavend, comp. dr. ]*fyr. Foeon, conip. clr, 
iij, m. 

11. Ver volgens leg Blaas-trekpleiilers (b) op de 
armen, beenen &c. en een op het geheele hoofd, 
indien de gelegenheid het vereifl: maar als dee- 
ze gebruikt worden , zoo laat de Lyder gereed 
hebben Gerflenwater, waar in veel Arabifche 
Gom gefmolten is , om rykelyk daar van te 
drinken, indien dezelve de droppelpis (c) mog- 
ten veroorzaken. 

12. Als de blaaren (d) beginnen op te, droe¬ 
gen, is het tyd om over te gaan tot Klyfleerèn, 
dan tot Purgatien door den mond in te neemen, 
welke beide van het allerflerkfte foort moeten 
zyn. 

DecoSt. comm, clyft. imc xij vin. emet. turbid, 
ff. d, ? Spina cerv, da uncj^. ol. Rutce, Lumbricor. da 

j unc jjj. m. f. enema. 
Of 

^ Fül. Senn. unc CoIocynth.dr.ij.fem. Caruicon- 
tiif. iinc^ coque inAq font an. q.f co lat. unc xij. adde 
eled;. Lenit. fal.Cathart. amar.da unc].ol. Hyper.unc ij. 
pulv. Jalapp. dr. j. m.f. enema, dit moet op een be- 
kwaame tyd ingefpooten , en eens of tweemaal 
op een week herhaald worden. 

13. P/7, ex duohus, extract, rud. da fcr.j.pulv. 
Caftor. gr. x, SaL volat. Succin. gr. iv. fyr. de Spina 
cervina q^ff pil» vj. pro dof. 

Of 
^ Pil. Foetid. Coch. min. da gr. xv. refn. Jalapp. ■ 

A 3 gr. 

(a) Haiiftus. (b) Veficatoria. (c) Stranguria. 
(d) Bliders. 
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gr. vj. ol nucMofch git. ij. de Rhahark q. f f. 
pilulae mediocres y pro doji^ driemaal op een week 
te herhaalen. 

14. Naderhand , naardien Wyn geoordeeld 
word de geneesmiddelen fchielyk in het bloed 
te brengen , en der zelver werking te bevorr 
deren, 

Rc Rad,Jalapp,contuf, unciy Cinnam nuc. MofcL 
Maas da dr. j. infunde calide in vini albi Lujitanici 
ib ij. per aliquot dies ^ ut f. tindtura, 

^ Hujus tindturcB unc j. vel unc jjj fyr. de fpina 
cervina dr. vj. ƒ hauftus, naar vereifch van zaa-^ 
ken te herhaalen.: 

Of 
^ Eledi. Caryocojl. dr, vj. vini albi aq. Ceraf, nig, 

da unc ], fyr, de Spina cervina dr. vj. 

Of. 
9-' Tinbl, Sacrae unc iij.^r* de Spina cervina unc, 

j. fpir. Lavend, comp. dr.j.f, haujlus ^ tweemaal 
op een week te neemen. 

9: Tintl. Sacrae dr. iv. vel vi. om alle avonden, 
eer men gaat flapen , te neemen tot veertiem 
maal toe. 

15. Neem in het algemeen in agt, dat, ge- 
lyk het in alle ziektens , die geen flaapziek-, 
tens (c) zyn, dienflig is een flaapmiddel tegen 
den nagt te geven, na het gebruik van uitloo- 
zencie geneesmiddelen , of Blaas-trekpleillers j 
dat zoo in allerhande flaapziektens , de Hoofd-, 
middelen gelukkiglyk, als dezelve tot ftaan ge¬ 
komen zyn, gebruikt worden. 

16. Indien ’er nog eenige overblyffels der 
toevallen mogten zyn, zoo laten er Fontenel- 
len (f) tulfchen de fchouders gezet worden, 
of aan den binnenkant van de armen en beenen. 

Ook 
(e) Lptlar^dci. (f) Fonticuli. 
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Ook zyn Setons, en altyd duurende blaaren 
dienftig. 

17. Ook konnenKruidzakjes(g), of geflikte 
Mutfen 5 hoewel die bynaar buiten gebruik ge¬ 
raakt zyn, van dienfl wezen, en daarom worden 
zy maar nu en dan in de tegenwoordige praktyk 
voorgefchreeven. 

^ Rad, Angel, hifpan, clr, ij. Ireos flor ent, dr, j. 
rad, Zinzib, T^edoar, Piper, long. nuc. Mofch. da dr. 

herb. Major an, Menth.fl. Rorifmar. Lavend, da m. 
JJ. ƒ pulvis crajjus, om in Zyde te naajen, en bo¬ 
ven op de gefchooren kruin te draagen. 

By deeze ingrediënten konnen gevoegd wor¬ 
den Lign. Aloes, Gunim. Benzoin, of andere van 
het gellagt der welriekende (h) hoofdkruiden. 
Voor dat’er dezelve opgelegd worden, is het 
nuttig het hoofd te bevogtigen , na dat het ge¬ 
fchooren is, met Aq. Hungar. fpir. Lavend, comp, 
da, waar meede ook de ingrediënten moeten 
befproeid worden , eens of tweemaal op een 
week, zoo lang als zy gedi^aagen worden. 

18. Op de avonden van de dagen, waar op 
eenige uitloozing gedaan is, en nog eenige tus- 
fchen beiden, kan er gelegenheid zyn voor de 
Hoofdmiddelen, door den mond in te neemen. 

^ Pidv. de Guttet. nuc Mofch, Cinnarn. Cajior. Rtijf. 
da dr.]. Cinnab. Antim. dr. iij. Anühedt. Poter. dr. j. 
Zinzib. cond. conf, Anthof da uncj}. ol, Succin.gtt, iij. 
fyr. Poeon. comp. q.ff Eledtuarium. 

Of 
^ Rad. Valerian.fylv. Poeon, fnar. da dr. ij. Con- 

traj. Serpent. Virg. da dr. J}. DiStamn. alb. Vifci querc, 
da dr.]. Groei Spec. Diamb. da dr.j^. Cinnab. Antim. 
unej^. conf. flaved. Aurant. nuc. Mofch. condit. fucci 

A 4 Kermes 

(g) Cucuphce. (h) Aromatica. 
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Kermes da unc JJ. oï. Cinnam. gtt, vj. fyr, e cort, Citr, 
q. ƒ ƒ. Elethiarium , waar van drie of viermaal 
op een dag de grootte van een Nootemuskaat 
moet gebruikt worden, en ’er op gedronken vyf 
lepels van de volgende drank (i). 

Jq, Ceraf, nigr. unc v]. Mirab. imcij.fyr, Ca- 
ryophyll, dr. vj.ypfr. Lavend» comp, unc£. in. f.juiap. 

Of 
Jq.RuUe, Ceraf. nigr da unc iij. Bryon, cornp, 

Toeon» comp. da unc Confect» Alkerm, uncfyr» 
Foeon. pocm» unc j. m» ƒ. julap. 

Of 
^ Aq. Ceraf nigr. Cinnam. ten. poeon. cornp. da unc 

iij. tindt. Crocij Sal.voiat.oïeof dadr. ij. Sacch.alb q.f 
rn. om ’er fomtyds vier lepels van te neemen met 
zeflig droppels van de volgende Mixtuur. 

R-- Sal. volat. okof. dr.iïj.fpir. Lavend, cornp. tin&. 
Croc. da dr. j. m. 

Hier by kan gevoegd worden Spir. corn, cerv» 
fpir. Sal. Armon tinei. Cajlorei. 

19. Van oiids werden in deeze, en dierge- 
lyke gevallen, koekjes (k) voorgefchreeven; en 
die worden ook zomtyds, hoewel zeldzaam, in 
de hedendaagfclie Praktyk gebruikt. 

^ Pulv. de Gutteta unc Cinnab. Anthn. dr. ij! 
fal volat. Succin. dr. j. ol. Cinnam. nuc. Mofch. da git. 
vj. Sacch. alb. unc iv. cum mucilag. gum. Tragac. in 
cq. Ceraf nigr. fadta, fiant trochifci dr £ pendentes. 

Of 
^ Cinnab. Anthn. pulv. Cinnam. Spec, diamh. rad. 

Contra]. Crodda unc^. Caflor.Ruff. dr.ïj. rad. Angel, 
hifpan. Maner. nuc. Mojeb. da dr. ïf]. Sacch. alb unc 
vj. Jucci Kermes fpir. Lavend, cornp. da unc ^ mii- 
Cilagin. gumrn. Tyagacanth. q.f. f. noclnfci dr.£. pen^ 

dentes \ 

(i) jLiIapium. (k) Trochifci. 
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dentes; waar van er de Zieke dikwils een in de 
mond kan houden. 

20. Wynen met Hoofdkruiden zyn ook dien- 
ffig. 

9: Rad, L'oeon mar, tenmtsr incif, imc iv. Vaïe^ 
rian.fyh, Vifci querc. da unc ij. nuc, Mofch. Macer. 
Cinnam. Cr oei da dr. ij. CuccïnelL /cf\ ij. herb, Rorifm, 
Sak. Beton, da m, j. Caryopbill. dr. j. Fin. alb lisbon, 
ib iv. infunde , leni calore, per dies aliquot ; cola- 
tiirae adde Jpir, Lavend, mnp. unc ij. bibat cochl, vj. 
ter in die, 

21. In groove geflellen, en waarin de vog-j,^ <rroo» 
ten bekwaam zyn om in de hairkleine (1) vaten ve ge- 
flil te liaan. (lellen. 

9: Rad. Raphan. rujiie. fem, Sinap. Millep. vivent, 
da unc ij. fem. Car dam, min. dr. ij. ligni Aloes, rad. 
Zedoar. da unc Falerian. fylv. une j. Vini u/Z?ife 
iv. infunde calide per iv dies colatura fumatur ut 
fupra. 

22. Indien de gefleltheid tot de ziekte fteeds 
blyft, laat dan de volgende Drank , met een 
welgefchikte levenswys, voor een merkelyken 
tyd aangehouden worden. 

9.' Rad. Poeon. mar, unc vj. Valerian, fylv. unc ]. 
Angel, hjfpan. Zedoar. da unc g. lign. Saf]afr. Guajaci 
da unc iij. fem. Sinap. contif, uneï]. Car dam. maj. 
unc]. Cubeh. unc herb. Rorifn. Major an flor. La¬ 
vend. da m.j. cort. Aurant. bacc. Junip. Sem. Foenic. 
d. da unc ij. Pafful. maj. exacin. tb j. infunde hecc 
omnia in Cervifics fortioris fermentantis, non hipula- 

, cóngiis viij. ft ent fimul per dies xij. Laat dit de 
Zieke daar na voor zyn gewoone drank drinken. 
• 23. Voor waterige geilellen, gebruik de Pur¬ 
geermiddelen in het hoofdftuk van de Water- 
^ugt (mj voorgefchreeven; maar als deeze ziekte 

. A 5 - . ver- 
(1) Vafa Capillaria, (in) Hydrops. 

In geval 
van een 
aanhou¬ 
dende ' 
geflelt- 
heid tot 
deeze 
ziekte? 

In wa- 
teragtige 
geilek 
len. 
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veroorzaakt is door venyn, flymproppen, of 

uitwaflen binnen in het hoofd, fchynt ’er tot 

iiog toe geen geneezing voor bekend te zyn. * 

Parnpo- 24. Een Parapopkxte is een Beroerte ten deele, 
pkxie. of een kleine Beroerte, Catoche, Catochus, Zinnen- 

vang (n), of Kramptrekking (o), alle verfchil- 
lende naamen van het zelfde ding, is een foort 

of van deeze, of van de Vallende Ziekte (p), of 
een mengfel van beide ; de Zieke zonder bewee- 

ging bly vende, en in dezelfde geilalte waar in hy 
eeril van dezelve aangetafl werd ; terwyl de 
aangetafte deelen of ftyf of flap gezien worden. 

25. Derzelver oorzaaken kunnen dezelfde zyn 

ais van Beroerte ; waar by nog kan gevoegd 
worden een Koorts, of lang aanhoudende der- 
dendaagfche Koorts, melancholie, zwaare ftu- 

die, een droog geflel, fchrikken &c. 
25. In- 

\ 

* De Lcezer gelieve hier optemerken , dat onze Schry- 
ver in bet voorftellen van de geneezing deezer ziekte 
voornainelyk, indien niet alleen, op ’t oog heeft gehad, 
die foort, welke van eene koude oorzaak, en al te fly- 
mige en geeftelooze fappen voortkomt. De hulpmidde¬ 
len , door hem voorgefchreven, zyn, buiten alle tegen- 
fpraak , uitmuntend. Maar ’t is egter zeker, en van on- 
zen Schryuer ook aangemerkt, dat fommige Beroertens 
komen van overvloed van Bloed , breken der vaten in de 
herfens, dikheid van bloed (welke foort gekend worddoor 
eene geduurige Koorts , hoofdpyn , roodheid , zwel¬ 
ling , ontdeeking, en traaning der oogen &c.) bloed in 
kneuzingen en wonden des hoofds op de vliezen der her- 
fenen , of op de herfens zelve uitgeftort &c. Nu , in 
deeze gevallen de voorgefchreve middelen te geven, was 
des Lyders dood verhaaflen. Want deeze oorzaken ge¬ 
heel tegenftrydig zynde met de voorgaande, moeten ’er 
ook tegenftrydige middelen gebruikt worden. Wy zul¬ 
len de vryheid nemen dit by het gezegde van onzen 
Schryver te voegen. In zulke gevallen dan is het nodig 
aanftonds zyn toevlugt te nemen tot de Aderlating , die 
hier bed uit de Kropaders gefchieden kan : Vervolgens 

tot 
(n) Catalepfis. (o) Tetanus, (p) Epilepfia. 
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26. Indien een vallende ziekte , ftuipen (q), Als zy 

dolheid (r), of een verdrooging (s) daarop vol- 
gen, word ze zelden geneezen. Jf 

De geneezing moet ondernomen worden ge- dolheid’, 
lyk die van de Beroerte, ten zy het voorkomt 
van melancholie, of dolligheid, in welk geval 
het als die ziektens moet behandeld worden. 

27. is een ligte beroerte, verzeld 
diepe flaap, en een Koorts. Ze is even gemak- 
kelyk te geneezen als de Beroerte ; hoewel ’er 
fomtyds een beving van het hoofd overblyft. 

28. Slaapziekte (t), wakende flaapzugt 
en Cataphora^ zyn alleen minder foorten van een 
CciïUS. ^ 

Een 
gus. 

tot zeer fterkc, dog geen ontfteeking verwekkende Pur¬ 
geermiddelen , die inzonderheid genomen worden uit 
Senebladen en Tamarinden; en welke, indien ze niet 
fchielyk genoeg werken, door een iterke Klyfteer aan ’t 
gaan moeten geholpen worden. Ook moet men , gecki- 

[ rende de geheele ziekte, verkoelende, verdunnende,en 
; pisdryvende middelen geven, als daar zyn Kookdranken 
I van Rad. Bardan. Gramm. Nymphece. Scorfon. Cicbor. Sifari 
I Gprman. ^c. Fol. Altb. Malv. Acetof. AcetofelL FL Sambue. 

Sem. Aven. Hord. ^c. Waar by men mengen kan Nitrum, 
i fal. Primell. fal. Polyebr. en Rob, Sambue. Ribef. Syr. Moror. 
^ Rub. Id(si. e fucc. Citr, ^c. TefFens moet men zeerherkc 

en het hoofd ontladende middelen uitwendig voorfchry- 
■ ven , als daar zyn Bloedzuigers, Trekpleiders &c. Uit 
I alle welke veele byzondere voorfchtiften konnen ge¬ 

maakt worden. Ondertiiflchen moet men den Lyder voe¬ 
den met zeer dunne fpyzen , die ligt te verteeren zyn , 
en weinig voedfel geven; en zig zorgvuldig wagten van 
alles dat hem ontroeren of verhitten kan. 

Als de Beroerte komt in wonden des hoofds van bloed 
op de vliezen der herfenen , of de herfens zelve uitge- 
dort, moet de Lyder behandeld worden , gelyk op zyn 
plaats in de Verhandeling over de Hoofdwonden zaï 
gezegt worden. 

(q) Convulfiones. (r) Mania, (s) Marasmus. 
(U Coma Somnoientum. (v) Coma Vigil. 
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Een Slaapkoorts (x) insgelyks , zynde een 
minder lbort van beroerte , verzeld met een 
groote gefleltheid tot llaapen , een yling, en 
een koorts, word dikwils veroorzaakt van een 
koorts; hoewel ze ook kan voortkomen van een 
koude, Ilymige, of waterige oorzaak; als mee- 
de van eenige verzameling van wateragtigheid 
(y) in de Herfenvliefen (z), of de zelfftandigheid 
der Herfenen. Indien dezelve een toeval van een 
ziekte is, word zy gevaarlyk gehouden; maar 
indien ze van een gezwel in de herfens komt, 
dodelyk. Een Parotis, of vloejing van ftof uit 
de ooren, neusgaten &c. word hier in voor een 
goed teken gehouden, h Geen derhalven ge¬ 
zegd is van de Beroerte , betreft ook deeze al¬ 
len in derzelver foorten en onderlinge trappen. 
Wy zullen ook daar van onderfcheidentlyk han- . 
delen, als toevallen van een Koorts. 

VALLENDE ZIEKTE (a). 

I. e Vallende Ziekte is of een byzondere, of 
een algemeene fluiptrekking (b), verzeld 

met een berooving van alle de zinnen. 
Door Stuiptrekking word verflaan een tegen- 

willige famentrekking (c), of beftendige onbe- 
weeglykheid van een fpieragtig (d) gedeelte des 
lighaams. 

2. Een Vallende Ziekte ^ ’tzy oorfpronkelyk of 
toevallig, kan veroorzaakt worden oi door Ver¬ 
vulling (e), of door Ontledigmg (f). Door Ver- 
vulUiig, van het bloed en de geeften ongelyk en 
tegenwillig vloejende door de fpieren en de her¬ 

fens ; 
(x) Lethargus. (y) Serum, (z) Meninges. 

'(a) Epilepfia. (b) Convulfio. (c) Contraftio, 
(d) Mufculofa. (e) Repletio. (f) Inanitio.' 
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fens! door Ontlediging, als de geeflen te fchie- 
lyk van de herfens wegvliegen, en eenige fpie- 
ren beroofd worden van haar bloed en fyn- 
der vogten meer dan andere , als gefchied in 
overmatige buikloop (g) , fterke bloedflor- 
tingen (h), gebrek van flaap. UitwafTen ins- 
gelyks, en beenuitbottingeri (i) in de Venus- 
ziektens, een bederving der Herfenvliezen (k) 
of vaten der Herfenen, wonden, kneuzingen, 
en ettergezwellen (1), kunnen die ook veroor- 
zaaken. Somtyds fchynt ze ook erffelyk te zyn; 
voortkomende van een fchrik der moeder, op 
het zien van menfchen die deeze ziekte heb¬ 
ben. 

3. De tekenen den aanval (m) voorgaande Kentc- 

zyn, groote pyn en zwaarte in het hoofd, vaa-^^^^”" 
kerigheid, gevoelenloosheid (n) , en zwaarheid 
omtrent de gewrigten. Vergeetagtigheid en 
gebrooke üaap. Ruizing in dé ooren, en rol- 

: lende beweging der tong. Geduurige geeu- 
I wing en nieiing; de Pis dun en raauw zyiide. 
! Die in het toeval zelfs zyn een berooving van 

alle gevoeligheden. Een fchielyke ronddraajing, 
loop , vlugt, regt en flyf opftaan , of neerval¬ 
len; naar mate de fpieren famengetrokken zyn. 
Een knarfing der tanden. Een afgebrooke adem- 
haaling. Somtyds een tegenwillige uitwerping 
van zaad, pis, en afgang. Een fchiiiming van 
de mond, tegen het eind van het toeval, ’t welk 
fomtyds op nieuw weder begint ; en eindelyk 
een volkome onwetenheid van alles, dat ’er ge- 
duurende het Overval (o) gebeurd is. " 

4. Indien zy erflyk is, word zy voor onttc- ’^^oorte- 
neeslyk 

(g) Hypercatharfes. (h^) Haemorrhagi^e. Ci) Nodis. 
(k) Meninges. (I) Abfceflus. "(m) Faroxysmiis. 
(n) Stnpiditas. (o) Paroxysmus. 
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neeslyk gehouden; in een kind gevaarlyk; eii 
komende na de Pubertas *, moejelyk om te ge- 
neezen» Een hevig toeval word lomtyds een 
beroerte ^ en dodelyk. Komende omtrent de 

• eerfle uitvloejing der Maandllonden (p), word 
zy gemeenlyk daar door geneezen. Een lang 
aanhoudende derdendaagfche Koorts kan insge- 
lyks van dezelve bevryden. 

Levens- 5 Indien zy door opvulling veroorzaakt 
word , ^ zoo beveel een verdunnende afzuive¬ 
rende dieet ^ indien door ontleediging, het te¬ 
gendeel. Zie van de Beroerte ^ pag. q. ^ V 

Gedurende het Overval, welke de oor^ 
het alge. 5 indien de Lyder bloedryk 
meen. , of lang in het toeval blyft , zoo open een 

ader, en gaa voort als in de Beroerte, pag. 3. 
5 ^9 79 85 9, 10. u in de gedagten brengende, . 
dat de handen om die ftuiptrekking te weder- 
llaan, door die Iferk vaft te houden , moeten 
open gehouden worden , en de beenen en ar¬ 
men in haare natuurlyke geflalte. Na dat Het 
toeval over is, indien volheid daar van de oor¬ 
zaak is, zoo laat de geneezing beginnen met 
een aderlating in de Kropaders ; die herhalen¬ 
de naar vereifch van zaaken: of indien geen ge- 
vaarlyke toevallen verehTchen dat grooter vaten 
onmiddelyk geopend worden, kan eenKopping 
genoeg zyn. De zelfde avond, indien het nodig' 

is, 

.* Zo word genoemt die Ihat in beide de fexen, wan¬ 
neer zy nu bekwaam tot de voortteeling worden. Dan 
gefchied’er zo groot eene verandering in de lighainen, 
dat eenige hardnekkige ziektens daar door omtrent dien 
tyd geneezen worden ; maar als die tyd over is , is ’er 
2ulk eene verandering niet meer te verwagten, waarom 
het lighaam ook behoud zulke hardnekkige ziektens, 
die het zelve na deezen tyd aantallen. 

(p) Menfes. 
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is 5 of de volgende, zo geef een braakmiddel (q), 
en herhaal dat naar mate van de veranderingen 
hardnekkigheid der ziekte: gebruik daar na Pur¬ 
geermiddelen. 

^ Extra^. Riid, PiLCockmin, dagr.xv. Sal Tar- 
KJ — 

tar*Sal volat Succin.pulv. Cajlor. RtiJJ] da gr. v. ƒ. p'h 
lularum dofis. 

7. Indien de Lyder de hypochondrie heeft, 
of hardlyvig is, of aan het Kolyk onderworpen 
is; indien het bloed dikagtig is , of een al te 
groote eetlufl is voorgegaan, dan 

Calomel, gr. xv. conferv. Antbos. ij. ƒ. boks 
tegen den nagt te neemen, en daar op den vol¬ 
genden morgen dit drankje. 

9: Fol, Senn. dr. iij. Rhabarb. Agarie. da fcr. ij. 
Sal Tartari fcr.]. infundeinaq. Rutae q.f. colat. uncïi]. 
adde fyr. de Spina cervina unc£. eleê. è fucco Rofar. 
dr.]. aq. Poeon, comp. dr.ïij.fpir. Lavend, comp. gtu 
xl. 7n. 

Of^ 
^ Pil. Foetid, ex Duobiis dagr.xv. Calomel gr. xij. 

ol.nucis Mofch gtt, ij. cum fyrnp. Poeon. comp. q.ff. 
pilul dofs eens, of meer in een week te her- 
haalen. 

Vervolgens komt tot Trekpleiflers (r), ge- 
duurigeBlaaren, Fontenellen (s), Draad-zwee- 
ren (s*), en Niesmiddelen uit Hoofdkruiden (t). 
Zievd.n de Beroerte ^ pag. 3. § 6. ii. 

8. De geneezing der Vallende Ziekte uitont- ui't ont- 
leediging is dezelve , uitgezonderd de groote leedi. 
uitloozingen, met de geneezing van die uit vol- 
heid ; en , gevolgelyk, kan het volgende zon¬ 
der onderfcheid voor beide dienen. Derhalven 
in de tuffchentyden der aanvallen, 

^ Cïn^ 
(q) Emeticum. (r) Epifpaflica. (s) lÜues. 
(s*) Setaceum. (t; Cephalica. 
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R Cinnah, Antim.fcr. j. puh. Cajior, Spec, Diamh 
aa srPx, m, 

0£ 
^ Cinnah. Antim. puh, de Guttet, da fcr. j. oL nuc, 

Mofch, gU, ij. m. 
Of 

% Cinnah, Antim, rad. Poeon, aa fcr, j, SaL volat,' 
Succin. g. V. oL Cinnam', gtt. ij./, pulv. pro doji. 

Of 
^ Cinnah, Antim. fcr>]. puh.de Guttet,fcr.puh. 

Cajior. Croci Salmlat. Succin. dagr.v. conjerv. Anthosy \ 
gr. X. fucc. Kermes q. f f bolus, om de fes uuren 
te neemen, gelyk de voorgaande Poejertjes met 
het Julep in de Beroerte voorgefchreeven y 

5- 
By deeze Ingrediënten konnen naar gelang 

gevoegd worden , Cr an. human, tioch. de Myrrh. > 
l^ifci qiierc. cort. Feruv.rad. Serpent. Firgin. Falerian, 
fylveftr. Af a foetid. Lumbrici terreji. ol. Anthos chemir 
cum , &c. , - 

9. 9^ Rad. Poeon. mar. imci]. Valerian, fyh.ufic], 
Vifci querc. uncj^. Vini canarim. tb iij. infunde calide’ 
ƒ a. colaturae adde fp. Lavend, comp, unc iij. fyr. flor. 
Poeon. unc ij. om daar van driemaal op een dag' 
fes lepels te neemen. 

De Hoofdwynen, als in de Beroerte pag. 9. 
5.20, en veele andere Geneesmiddelen in dat 
Hoofdfluk befchreeven , komen in dit geval 
ook te pas. . * 

Deeze manier niet lukkende , en de vogten 
flymig blyvende, dan is de toevlugt tot de Staal» 
wateren, als die van Ifington , of van Spaa in 
Duitsland, raadfaam , mits^ dat de Lyder geen 
ilepende (a) Koorts heeft. 

Indien de oorzaak zeer hardnekkig bevonden 
word, en verzeld met een groote taaiheid der 

(a) Heaica. VOg- 
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vogten , terwyl de Lyder flerk genoeg blyft, 
zal eene (a) Kwyling dikwils helpen , en moet 
daarom aangepreezeil worden; mits dat de tus- 
fchentyden der aanvallen nog kort., nog onzeker 
zyn: want kwam ’er een aanval in het midden 
der Kwyling, het leven desLyders zou in gtoot 
gevaar zyn. Na de Kwyling moeten wy weder 
toevlugt neemen tot de (b) Buikzuivering , en 
eindelyk tot een zweetdryvende gewoone drank 
van Saflafras, Pokhout, &c. 

De (c) toevallige vallende ziektens worden Toeval- 
inzonderheid weggenomen door het geneezen jige val- 

der ziektens die dezelve veroorzaken , en ten 
tweeden door de bovengemelde (d) Hoofdmid¬ 
delen *. 

B ,10. Met 

(a) Salivatio. (b) ï^urgatio. 
(C) Epilepfia Symptomatica, (d) Cephalicd. 

♦ Daar is nog een foort van deeze Ziekte, waar in de 
Lyders, even voor het toeval, eenige dampen, ’tzy uit 
dé beenen , ’t zy uit andere plaatzen Van hetLighaam, 
naar om hoog voelen ryzen ; welke dampen gekomen 
zynde omtrent de krop der maag , de aanval komt met 
dc gewoone toevallen. De geneezlng van dit foort be- 
flaat in ’t algemeen in eene geheele verfterking van het 
zenaw-geftel, *twelk gefchied door beweeging, vryving, 
paardryden , gebruik van Speceryen, voedfame Spyzcn, 
en Staalmiddelen. En in’t byzonder is men hier gewoon 
de plaats, waar uit de dampen opkomen . met een brand- 
yzer of verteerende middelen te vcrfchroejen, de korft 
'tot zweering te brengen, en de zweer open te houden; 
of ook de zenuw , waar door men die dampen voelt 
opklimmen, door uitwendige drukking , zoo veel moge- 
lyk is, te fluiten of toetebinden , indien maar de plaats 
zoodanig is, dat men daar met diergelyke middelen kan 
bykomen : Om deeze reden is raadfaam , dat de elen- 
digen, die aan de vallende ziekte onderhevig zyn, altyd 
een riem om den buik dragen j want de zenuwen van 
het Scheil zyn in alle die Menichen zeer zwak, en daarom 
ligt aandoenelyk, 
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Chorea 10. Met deeze ziekte is vermaagfchapt de< 

fanStiFiti, Chorea fan6ti Viti, welke de Meisjes zomtyds 
aantaft, van tien jaren oud tot het vloejen der 
(e) Maandftonden Ze fchynt eene geduurige. 
ligte (f) Stuiptrekking in het hoofd , armen, 
handen, beenen, enz. veroorzakende duizende. ^ 
miffelyke beweegingen en poftuuren, inzonder- i 
heid in het eeten en drinken ; maar ze laat de. j 
zinnen in haar geheel bly ven : ook zyn de trek- 1 
kingen zoo hevig en moejelyk niet, als in eene ' 
regte Stuiptrekking. 

II. Indien de Maandftonden met grond kun-. ■ 
nen onderfteld worden aanftaande te zyn 5 moe- , i 
ten 'er genoegfaame uitloofingen , waar onder. j 
ik.purgatien met de Caïomela hrtng ^ voor.af¬ 
gaan; geef dan bekwaame Staalmiddelen (g), 
en tegen de opftyging (h) , gelyk Chalybf. cum 
fulphure, Caftor, Crocus, Jja foetida, De genee- ^ : 
zing in andere opzigten is dezelfde als van de • 
vallende Ziekte ; namelyk, indien' zy is van 
volheid, door uitloozingen en Hoofdmiddelen; J 
indien van ontlediging 5 alleen door Hoofdmid¬ 
delen. • I 

Vallende 12. Omtrent de vallende Ziekte of Stuipen in de 
7AQkx.Qm Kinderen 1% in agt teneenièn , dat dezelve van 
de Kin- g-eboorte af tot aan het vierendeel iaarstoe, 

gemeenelyk onderfteld worden voorttekomen 
van de levenswys, of byfonder geftel van het 
lighaam; maar van het vierendeel jaars tot de 
drie jaaren gemenelyk van de tanden kryging (i): ^ 
als de tanden breeken door het Beenvlies (k), - 

, en Tandvleefch, veroorzaaken zy fcherpe pyn, j 
rufteloosheid, en daar door Stuipen. ; 

13. Als I 
(e) Menfes, (f) Convulfio. i 

Chalybeata. (h) Hyfterica. J 
(i) Dentitio. (k) Periofteum. j 

■1 
’'V 
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13. Als de vallende Ziekte of Stuipen in de 

Kinderen komen van volheid , of, ’tgeen het 
zelfde is, van de, inhouding van het geen be^ 
hoorde uitgelooft te worden; gaa dan, van de 
tyd hunner geboorte, tot dat zy een vierendeel 
jaars oud zyn , dus te werk ; vermeerderende 
of verminderende deeze kleine dofis naar mate 
van hunnen ouderdom. 

^ Fulv.fuhtiL Rhabarb, opt, dr. j. oL Amfi . m, 
maak’er fes poejertjes van, om ’er alle nagt, 
of om den anderen nagt, naar vereifch van zaa- 
ken, met een lepeltje van het moederlyke zog, 
een van in te neemen. 

14 Indien de Ziekte hevig is, leg dan een 
blaas-trekpleifter (1) in den hals, en ter zelfder 
tyd 

^ Puly, de Gutlet,fcr, iyfpec, Diamb. Cajlor, rujjl 
da gr. iij. m. maak ’er vier poejertjes van , om 
alle vier uuren een in te neemen, met een wei- 
nigje van het volgende Julep. 

9: Aq, Ceraf, n. Rutae, da imcj. Syr, Poeon, comp, 
da mcj^ auri Mofaïci fcr, j. ƒ. J^uiap, 

9: Sp. Lavend, ccmp, Tin6t. Croci da dr. JJ ni, om 
’er driemaal op een dag tien droppeltjes van te 
geven, met het Julep. 

15 Poejer of Olie van Anyszaat gemengt met 
deKinderpap is bevonden een nuttig ding te zyn 
tegen Buikpynen (m), ’t zy die van befloten win¬ 
den komen of van fpys ; welke fomtyds, in 
deeze teere lighaamen, Stuipen veroorzaakt. 

De Melk ronnende of zuur wordende in de 
Maag of darmen kan het zelve veroorzaaken; 
in welk geval, indien het Kind een Jongetje is 
van twee Maanden oud, zo geef Ipecacoann, gr, 

B 2 vlij. 
(I) Veficatoriuni. (m) Tormina Ventris. 
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viij. of/cr.JJ, indien onder de twee Maanden, 
oxyin. fcillit. dr. ij. vel dr. iij. en naderhand 

X ^ Pulv. e Mis carter, fimpl. Cretae albijf. Corail, 
r'ubr. da dr. ol. nucis Mofeh. gtt. ij. m. maak er 
fes poejertjes van, om ’er driemaal op een dag 
een van te neemen , met een weinig van het 
volgende Julep. 

^ Cinnam, ten. Ceraf. nigr. unci]. Poeoncomp. 
unc jj ocul. Cancr. ppt. dr. j. Saceb. (ilb. q. f. tn.f. 
Julapium. , ' 

16. Indien het Kind bioedryk is, moet het dik- 
wils met laxeerende middelen geklifteerd wor¬ 
den , en agter de ooren kan nu en dan eentrek- 
pleiftertje (n) of twee gelegd worden , of een 
Spaanfche-vliegpleifter in den hals, eens ter 
Maand, indien het nodig is. Dat zelfde oogmerk 
word bereikt door een Etterdragt in den hals of 

arm te maaken. ^ r. • i 
Van 17. Somtyds krygen de Kinderen Stuiptrek- 

Wur- kingen van Wurmen, tegen welken niets dien- 
men. füger fchynt, dan een behoorlyk gefchikte dofis 

van Aethiops Mineralis^ alle avonden voor eeni- 
gen tyd, en naderhand een kleine purgatie met 

En in Stuipjes van het Tanden krygen, moet 
dezelfde manier gehouden worden, vermeerde¬ 
rende de dofis, naar dat de Jaaren vermeerderen. 

Van 18. Het Tanden krygen, verzeld met losly- 
Tanden yigheid, is beter dan het tegendeel, hoewel het 
krygen. fo^tyds Stuipjes veroorzaakt door ontlediging, 

erfdikwils verzeld is met braaking. 
In dit geval, de fpyswegen (o) eerft fchoon 

gemaakt zynde door zagte purgatien van Syroop 
van Rhabarber met een droppeltje of twee Anys- 

olie voor een dofis. ^ 
(n) Epirpafticum. (o) Primae viae. 



DER GENEESKUNDE. 
^ Decodt, Aïb. uneÏY. Theriac, Androm. Diafcord. 

da fcr. ij. (of dr. j. naar de jaaren en toevallen 
zyn) ovi vitèllmn dimidium m.f, enema ^ alle nagt, 
of om den anderen nagt, in ’t werk te ftellen, 
tot zes reifen toe, naar vereifch van zaken. 

Laat hy ook dikwils drinken van het Decodlum 
Album Edülcoratum, Op den geheelen Buik kan ge¬ 
legd worden Emplajt. Stomach. Mag. op Zeemleer 
gefmeerd, met een weinig O/. Nuch Mofch. per 
exprejf. 

Als ook 
ConfeSt^Fracafl. f, m, dr. j.JJ Aq. Cinnam ten 

unci]. Epidem. Syr. de Mecon da iincj^. Sp. Lavend, 
comp. gtt. XXX. fTMixtura, om na elke weeke af¬ 
gang een lepel daar van te neemcn, het glaasje 
eerft gefchud zynde. 

Indien de braaking de uitwerkingen van de 
Mixtuur belet, ' 

^ Sal.Abfynth.dr.^. Solve in fucco Limon, recent, 
unc j om ’er zomtyds een klein lepeltje van te 
neemen. 

ig. Hardly vigheid in het tanden krygen, ver¬ 
oorzaakt zomtyds Stuipen door opvulling. In 
dit geval 

^ Conf. Cynosb. dr. ij. Syr. Viol ar. RhabarJ?. da 
unc^fj 01. Amygd. Dulc. unc j.f. LinClus ^ om ’er 
twee of driemaal op een dag een gemeen lepeltje , 
vol van te neemen. 

. Of 
^ Syr. Rofar. Solüt. Fl. P erf dor. Rhaharb. da unc 

jj. 01 Aniji gtt. iv. m. om ’er zomtyds een klein 
lepeltje vol van te neemen. 

Als ook 
Decobi. coinm. Clyjl. unc iij. eleSt. Lenit. Sal 

Cathart. Am. da dr. j. jj. 01. Olivar. unc £■ Syr. 
Rofar, Solut, unc j. ƒ. enema , ter gelegener tyd 

B 3 in ’t 
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in ’t werk te Hellen, en naar vereifch van zaa- 
ken te herhaalen. 

20. Tandgroejing een Koorts verwekkende, 
en daar benefFens Stuipen veroorzaakende door 
opvulling, dan moeten de bovengemelde uit- 
loofingen naar gelang in het werk gefield wor- i 
den; en naderhand, de Poejers van de Schul- | 
pen (p) met een dienflig Julep: of indien ont- | 
lediging de oorzaak is , zullen dezelfde Poejers 
te pas komen. j 

21. Indien de Stuipen het hoofd merkelyk ij 

aandoen. i i 
VI 01 Succin. dr, j. Sp. CC, dr,$ m. om daar j 

meede de flaapen en de deeleti omtrent de o oren 
te beflryken, geduurende de verheffing.* | 

Als het tandvlees zig vertoont ontilooken, | 
opgezwollen, en wit aan den bovenkant, moet | 
het aanftonds met een bekwaam werktuig door- 
gefneeden worden, om den weg te maaken voor | 
de groejende tand, en zoo het aanflaande ge¬ 
vaar voor te komen. 

Men behoort zig niet te verlaaten op de>ke- | 
tentjes, om de tandkryging makkeiyk te maa¬ 
ken. Indien zy hier eenige kragt hebben, is 
het waarfchynelyk een pyn {lillende (q); wes- 
halven Rad. Foeon. Mar., en Sem. Hyofcyamof 
nog flerker flaapmiddelen (r), zo wel als iets 
anders tot dit einde fchynen te dienen. 

22. Tot deeze Ziekte mogen wy ook wel 
brengen de Kramp (s) , welke een fluiptrekken- ; 
de of tegen willige zamentrekking is van een ^ 
fpieragtig gedeelte des lighaanis,^ zynde of na- j 
tuurlyk , als in gefleltheden , die fluipen ge- | 

woon ’ 

fp) Pulveres Teftacei. (q) Narcoticum. 
(r; Opiata. (s) Spasmus. ' ^ 
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woon zyn, of toevallig van wooning in koude 
ofonderaardfcheplaatfen? &c. 

Ze treft alle de deelen zonder onderfcheid; 
maar de kniën, voeten en toonen, meer dan 
de armen en handen. 

Ze fchynt de Vrouwen meer te treffen dan de 
Mannen, maar Kinderen nog minder dan een 
van die. Ze is zeer zelden doodelyk ; hoewel 
haare wederkeeringen dikwils zeer fchielyk 
zyn, en lang duuren; met groote pyn en op- 
fpanning van eenige vaten ; als blykt, uit de 
knoopen en zenuwvlegtingen (t), die ze ver- 
oorzaaken. 

Indien ze natuurlyk is, zo houd dezelfde le¬ 
vens wys als in de Vallende Ziekte of Stuipen, 
maar indien toevallig , is eene byzondere niet 
noodzakelvk. 

Geef in de natuurlyke inwendige middelen, 
als in de Stuipen. Neem de oorzaak weg , als 

I zy toevallig is. In beide mag inwendig ge^ 
I bruikt worden Jq, Hungar, of liever het vol¬ 

gende. 
^ Sp, Fm. Camphor. Lavend. Co?np. OL Amygd, 

Luie. da unc Sp. Sails Ammon. 01. Succin. da 
dr. ].mi. f. Linimentum^ om het aangetafte deel 
daar meede met een warme hand fterk te 
vrvven. 

' Of 
^ Üng. Dialth. 01. Lumbricor da unc 01. Te- 

* rebinth dr. ij. Camphor, fef. ij. Sp. Lavend, comp, 
dr. ij. 01. Caryopb. gU, vi. m. tot het zelfde 
einde. 

B 4 G E- 

(t) Ganglia. 
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GERAAitTHEID (a). 

I. e Geraaktheid is een berooving vande be- 
weeging of het gevoel , in een werk- 

tuiglyk deel van het lighaam; zomtyds het eer- 
fte zonder het laatfle; zomtyds het laatfte zon¬ 
der het eerfle ; en zomtyds beide te gelyk; 
zynde altyd vefzeld met een ontfpanning, ver- 
flapping, en eindelyk verdorring (b) van het 
deel. 

Komende aan alle de deelen onder het hoofd, 
word dezelve Paraplegia genoemt; indien aan 
de eene geheele zyde, Hemiplegia; maar indien 
aan een byzonder deel of lid, eene byzondere 
Verlamming. 

2. De eerfle zoort, namelyk een berooving 
van beweeging , het gevoel geheel blyvende, 
kan komen van iets, dat den vryen invloed 
van het bloed of de geeflen in de Spieren toe¬ 
fluit , van een al te groote yogtigheid , van 
uitwendige koude, gekreegen door op de grond 
te liggen in het Winterfaifoeri enz. en einde¬ 
lyk, van uitwendig geweld, als vallen, kneu- 
fingen, verfluikingen (c) , gezwellen &c.^ 

De tweede zoort, namelyk een berooving 
van het gevoel, terwyl het vermoogen van be¬ 
weeging blyft, kan komen van een llymigheid 
of dikte inde ierlyke geeflen enz. dezelve on¬ 
bekwaam makende tot hun eigen werk ; hoe¬ 
wel dezelve zoo groot niet is om t’eenemaal te 
beletten derzelver vloejing door de zenuwen in 
de Spieren. De derde zoort is een vereeni- 
ging van de eerfle en de tweede. 

3. Als 
(a) Paralyfis. (b) Atrophia. (c)Luxatio. 
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3. Als een van beide de zyden deshoofds ofKente- 
des aangezigts aangetafl: is, zo zyn de zenuwen kenen, 
van de herfens geraakt : en als een van beide 
de zyden van het aangezigt en het lighaam, dan 
de zenuwen van de herfens en ruggegraat (d). 
ïndien het hoofd onaangeraakt is, dan zyn al¬ 
leen de zenuwen van het verlangde merg (e) en 
ruggegraat aangetaft. 

4. Het is niet nodig te melden , dat de ge- Voorte 
mengde zoort de ergfteis, en een algemeene kenen, 
geraaktheid gevaarlyker dan een byzondere. 
Als ze volgt op een Beroerte (f) , word ze zel¬ 
den geneezen, dikwils wederom daar in veran¬ 
derende. Een verdrooging is in dit geval kwaad. 
Komende in den ouderdom, word zy gemee- 
nelyk voor ongeneeslyk gehouden. In de Win¬ 
ter is het moejelyk die weg te helpen. De be- 

I ving (g) fchynt in die zoort, welke verzelt is 
met verlies van vrywillige beweeging, een 
goed toeval te zyn: en hoe meer warmte in de 
aangetaile deelen, hoe beter. Zy word gemak- 
kelyker geneezen in de uiterilens, dan in an¬ 
dere deelen. De Koorts komende op de ge- 

; raaktheid, word voor een goed teken gehou- 
i den; gelyk ook een Buikloop (h), indien het 

toeval pas gekomen is. 
' 5. Laat de Spys lepelkofi; zyn , aangenaam Levens 
; gemaakt door Wyn en (§) Speceryen. Een glas ^5^* 

Wyn mag zomtyds toegehaan worden, of zui¬ 
ver, of overgehaald met kruiden ; inzonder¬ 
heid in de gemengde zoorten. Chocolaad en 
Sulie zyn dienftig. Moftaard , is ook dien- 
ilig, kan naaulyks te vry gebruikt worden. Al- 

B 5 les 

(d) Spina Dorfi (e) Medulla Oblongata, (f) Apoplexia. 
(g) Tremor, (h; Diarrhoea. (J) Aromatica. 
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les wat de vogten flymig maakt, is kwaad; 
maar al wat het. lighaam opbeurt, en zagte, 
vloeibaare Chyl verfchaft, is goed. 

De volgende gelei tegen de Geraaktheid (i) 
is dienilig om een gedeelte van de Spys iri dit 
geval te zyn. . 

^ Jufculi carnis vituïinae tb iv. fub finem co^io- I 
nis adde foL Ling. cerv. Puleg. Fiolar. Fragar. Melijf. J 
Hepat. Capill. ven. Dent is kon. da m. ij. fl. Calend. ,1 

pag. ij. uvar. paJJaL exacinat. mar. Corynth. da. iinc 1 
ij. poft coïaturam adde Lumbric. terr. abjciffis caudis * 
tf capitibus, Êf mediante fiilo ferreo apertor. Jak | 
confriÜor: vino Malvatko vel Jq. pura lotonim | 
N^. LX. defpuma, ehulliatque lento igne ad gelatinae | 
conjijlentiam , colaturae fumat. unc iv. quotidie. 1 

6. Afgang verwekkende Klyfteeren komen | 
eerft in de order der geneezing. Indien de ziek- ^ 

■ te algemeen en verouderd is - 
Decodt. com. Clyjier. .unc xij. in quo folvepil ex 

diiobus dr. ij. S adde vini ernet. turbid, fyr. de Spina 
cervina aa unc Sol. Cat hart. Amar. unc j. pulv. 1 

Jalapp. dr. ij. /. enema, ter bekwaamer tyd in ’t 
werk te ftelien, naar vereifch van zaaken. 

Geef dan een Braakmiddel (k) eens op een 
weck, indien de ziekte dat vereifclit; en van 
het zelfde zoort als in de Beroer té pag. 4. §.9. • 

Kom vervolgens tot flerke Purgeermiddelen, 
als in de Beroerte pag.5. §.13. Vallende Ziekte (1) 
pag. 14. 5. 5, 6. en naderhand 

^ Aethiop. Miner, unc j. Gumm. Guajac. Cinnam. 
Antimon. da une£,. Rad. Serpent. Firg. Contraj. Ca- 
flor. da dr.'jjj. Sal. volat. fuccin, C.C. volat. da d^^ 
j. conf. flaved. Aurant. unc ij. 01. Succin. Sajfafr, 
da gtt. V. cum Syr. e Corticibus citri q f f eledlua- 

rium, , 
(i) Paralyfis. (k) Emeticum, (I) EpIIepfia. 
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fium^ om daar van te neemeh de grootte vaneen 
Noot Muskaat driemaal op een dag , en een 
(lokje Alfemwyn daar boven op te drinken. 

8. Gebruik in een algemeene Geraaktheid, 
vryelyk blaastrekkende middelen (m). 

Laaten in groote Lighaamen Fontenellen (n) 
gezet worden tuflchen de fchouders of in de ar¬ 
men. Sterke Niesmiddelen (o) zyn hier ook 
van dienfl. Zie van de Beroerte pag. 3. §.6. 

Kopping op byzondere deelen , met vly> 
ming (p) 5 indien het vereifcht word, of zon¬ 
der die, is van nuttigheid. 

In groove en vogtige Geflellen zyn die mid¬ 
delen bekwaam, die gekaauwt wordende, de 
Kwyl-klieren (q) leeg maaken. Zie van de Be¬ 
roerte pag. .7. §. 18. 

In dit geval insgelyks 
^ Sem, Sinapi contus mc ij. Cinnam cont, dr. iij. 

vhii aïbi ib ij. infunde frigide, Colat. adde Sp. La¬ 
vend. comp. mc iij. m. om’er driemaal daags vier 
lepels van te neemen. 

Toevlugt te neemen tot de Spaawateren ih 
Duitsland, kan hier vaneen gezegend uitwerk- 
fel zyn. De koude Baden , indien de Lyder 
Iterk is, en niet te oud, twee of driemaal op 
een week voor eenigen tyd gebruikt, in gema¬ 
tigd weder, als hyeen zweetmiddel (r) inneemt 
na dat hy daar uitgekomen is, is hier een goed 
hulpmiddel ; en zomtyds brengt het de genee- 
zing te weeg, als andere dingen mislukt zyn. 

De geneezing word ook gezegt verkreegen 
te zyn met de geraakte deelen te houden in heet 

Graan, 

Cm) Veficatoriiim'. (n) Fonticulüs. 
(o) Sterniitatoria. (p) Scarficatio. 
(q) Mafticatoria. (r) Siidoriferigm. 
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Graan, tot dat het zelve koud word; het zelve 
word ook gezegt van Oflen Penfen. Maar mo* 
gelyk zal het beter zyn in byzondere geraakt¬ 
heden 5 de aangetafte deelen daar over te hou¬ 
den , of dezelve te betten met een fterk af- 
kookfel van Hoofd-(s) en welriekende (t) Krui¬ 
den ; een genoegzaame hoeveelheid van Bran- 
dewyn daar by gedaan zynde, zoo dat de waas- 
fem eenigen tyd geheel daar van ontvangen 
word, telkens de deelen met warme Flenel be- 
windende. 

9. Smeeringen (v), zyn ook dienftig, warm ge¬ 
bruikt zynde, en wel gevreeven langs de rugge- 
graat (u), indien de ziekte algemeen is; of op 
de aangetafle deelen, indien dezelve byzonder is, 
dezelve naderhand met warme' Flenel bedek¬ 
kende. 

Ung, Nervin. unc ij. OL Terebinth. Sp. vini 
Camphor da unc j. Sp. Salis Aimnon unc m. f. 
linimentum. 

Of 
01. Hyper. Lumbr. terr, Aq. Hungar. Sp. La- 

vend. comp, f al volat oleoji da partes aeq. m. 
10. Pleillers insgelyks kunnen, inzonderheid 

in algemeene geraaktheden, met vrugt langs de 
ruggegraat gelegd worden. 

Gumm. Ammon. Galb. Picis Burgimd. Empl. de 
Cumino da, fineer het ten dien einde op Zeem¬ 
leer. 

11. Hoofd-tinéluurtjes met droppels in te nee- 
men, moeten de geheele geneezing door vrye- 
lyk gebruikt worden. 

Sal. volat. Oleof. dr. iij. Sp. Lavend. Comp. dr. 
ij. Tindt. Cajlor. dr. j. m. om ’er.dikwils vyftig 

drop- 
(s) Cephalica. (t) Aromatica, (v) Linimenta. 
(u) Spina Dorfi. 
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droppels van te neetnen met eenig bekwaam 
vogt. 

Mofterdzaad gekneufl: , en bevogtigd met 
Brandewyn en witte Wyn-Azyn van elks even 
veel, in byzondere geraaktheden als een Pap (x) 
opgelegd, en eens of tweemaal op een dag ver¬ 
nieuwd , is een zeer kragtig hulpmiddel. 

Alfemwyn (y) en andere bittere Wynen, zyn 
ook dienftig. En de overeenkomft tulTchen deeze 
en de voorgaande hoofdkwaaien , doen yer- 
fcheide geneesmiddelen, in de Beroerte en Val¬ 
lende Ziekte gemeld, hier van nut zyn. 

Cort, Êf Lign. GuajacL Sojjafr, &f Sem. Sifiapé 
getrokken met Wyn of Ale * voor geduurige 
drank, zyn in^eeze Ziekte zoo dienftig voor 
vogtige geftellen, als Slangen wyn (z) voor tee- 
ringagtige geftellen (a). 

' Neem hier in agt, dat de Cinnah. Antim, hoe 
algemeen en uitmuntend een middel in Zenuw¬ 
ziekten s , moet nagelaten of fpaarzaam gebruikt 
worden in teeringagtige geftellen,» de vaten der 
zodanigen gemeeneiyk flap zynde f. 

Een 
fx) Cataplasma. (y) Viniim Abfynthites. 

• (z) Vinum Viperinum. (a; Heftici. 

* Dit is een zoort van Bier in Engeland zonder Hop* 
Men kan hier in Holland gemelde middelen op ons ge- 
vvoone Bier zetten; inzonderheid als de Zieken het niet 
al te ruim hebben , en een geneesmiddel met Wyn bereid, 
hun op den duur zoo fmertelyk zou zyn als de ziekte. 

+ Onder de uitwendige middelen voor deeze ziekte, 
moet niet vergeeten worden het vryven der geraakte dee- 
Icn , tot dat ze rood en warm worden; ’t zy dit alleen 
gefchied met een warme hand , of met roode lappen 
doortrokken met de rook van W"ierook, Martik, Barn- 
Iteen, en diergelyke i hier toe behoort ook het flinge** 
ren van Brandnetels over het geraakte deel, tot dat ’er 
pyn in gevoeld word. Het oogmerk van deeze middelen 
is, de doorftraling door de vaten van het deel te bevor- 

' deren, 



30 NIEUWE OEFFENING 

Een Kw:yling (b) kan, na dat alles in’ 't werk 
gefield is, beproefd worden. 

Geraakt- 12. De Geraaktheid dér Tong is eene toevallige 
heid der vermindering, of geheele berooving der fpraak. 
Tong. dezelve oorzaak als eene byzondere geraakt¬ 

heid. Indien de Tong alleen aangetaft is, dan 
word de geneezing fpoedig voltrokken, ten zy 
de Lyder te vooren geraakt ge weeft, of nu oud 
is; in welk geval dezelve zelden geneezen word; 
Een Beroerte komende of voor of na dezelve , 
word voor kwaad* gehouden. 

Een Aderlating in de jKropaders (c) is hier 
uitfteekend goed, indien de kragten dat toela¬ 
ten ; geef daar na een braakmiddel (d). Blaaren 
helpen grootelyks ; als ook vei|(Varmende Aro- 
matike bittere middelen. Geef ook dikwils Sp. 
Lavend, Comp. dr. j. gedroopen op Suiker , of 
Broodkruimen. Dit mislukkende, zoo gebruik 
de uitloozingen en inwendige geneesmiddelen 
reeds gemeld, en in ft byzonder de kwyl door 
kaauwen uitloozende (e) , ^ waar van in de Be¬ 
roerte pag. 7. §. 18 , om dat die onmiddelyk 
de Tong aandoen. 

Beevin- 13. Beevingen (f) fchynen te zyn een zw^k- 
gen. ^ Qf onregelmatige golfwyze beweeging der 

zenuwen, en zyn of geduurig of met tuflchen- 
poozen ; komende van een byzonder geftel, 
zynde erifelyk of toevallig van misflaagen in de 
ievenswys; als fterk drinken, overmatig byflaa- 

pen, 

deren , de uiteinden der zenuwen die tegen de huit leg¬ 
gen te prikkelen; en dus den loop van bloed en geeften, 
die in geraakte deelen ophoud , en daar door ook bet ge¬ 
voel , de voeding, en beweeging dier deelen te herftellen. 

(b) Salivatio. (c) Venae Jugulares. (d) Emeticum. 
(e) Mafticatoria. (f) Tremor. 
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pen, te vry een gebruik van flaapmiddelen (g), 
werken in zeker zoort van myncn, hartstog- 
ten, enz. Die, welke of erfFelyk zyn, of van 
eenig byzonder geftel van daan komen , zyn 
niet gevaarlyk ; hoewel zy gemeenelyk tot de 
dood toe byblyven. De toevallige is dikwils 
doodelyk* bevonden, door beroertens (h) en ge¬ 
raaktheden voort te brengen. Bejaarde men- 
fchen zyn daar meefl: aan onderhevig. De ge- 
neezing is geheel en al dezelve als in de ge¬ 
raaktheid ; de verzwakkende uitloozingen al- 
leenlyk agtergelaten zynde. 

14. T6t de geraaktheid fchynt ook te behoo-Tinte- 
ren die doovigheid en gevoeleloosheid der Ic- 
den, die gemeenlyk uitgedrukt word met 
zeggen, by voorbeeld, myn hand^ of myn voet 
Jlaapt^ 't welk gemeenelyk gebeurt, als de om¬ 
loop van het bloed in een deel gefluit of ver¬ 
hinderd word. Niemand heeft het zelve, ter- 
wyl hy in beweeging is. Dat zoort derzelve, 

I ’t welke in vermagerde menfchen komt, of zul- 
‘ ken, die gedwongen worden lang in eene ge- 
llalte te leggen, veroorzaakt dikwils eene ge- 
heele verflerving (i). Eenige duiflere pyn word 

j gevoeld in het gemeene zoort, tot dat men 
^ zig tragt te beweegen ; wanneer dat vermo- 
j gen geheel verlooren fchynt, en daar op een 
^ tinteling met- zwakheid volgt ; zoo dat men 
! dikwils ter aarde valt, indien men tragt te^flaan 
' of te wandelen, als dit ongemak in de beenen is. 
I De beweeging, of de wederbekoming van 
een vrye bloedloop, is hier de geneezing van. 
Vry vingen, meteen vleefch borïlel, of op een 
andere wys , k^nen in hevige toevallen van 

een 
(g) Opiata. (h)^Apoplexia. (i) Gangraena. 
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een zonderlinge dienft zyn. Als dit niet helpt, ; 
gebruik dan de fmeerféls voor de Vallende 
Ziekte (k). Zie pag. 9. g. 21. 

Deeze ziekte kan in vermagerde menfchen 
eerft behandeld worden met ftoovingen (1) van i 
Sp. Fini Camphor, en Aq. Hungar, Maar indien het 1 
deel van vel ontbloot is;, zoo leg d^r op de 1 
Pleider Deminium Subnigrum, ^ I 

D R A A J I N G (a). 1 

óm- I. Draajïng is een vertooning van rond* ^ 
fchry- gaande beweeging in de zigtbdare voor- 

werpen, verzeld met verbaaftheid, verminde* 
ring van het gezigt, en zomtjds onbekwaam* 
heid om te kunnen Haan. ^ ... 

Oer- 2. De oorzaak > in d algemeen, is miflehien • 
zaak. alles, wat de Slagaders uitrekken, drukken, of ^ 

zamentrekken kan, als een fchielyke fchrik; I 
overrompeling, dronkenfehap, gulzigheid, enz. ^ 
waar door de geregelde in- en uitvloejing van 
de dierlyke geeden in de gezigt-zenuwen (b) 
en het net-vlies (c) belet worden. Zomtyds " 
kan het veroorzaakt worden door een zuure of | 
andere vogt, inde Maaggehuisved,. derzeiver | 
zenuwen prikkelende, en dat mededeelende aan j 
het net-vlies; en dus kunnen hypochondrifche \ 
kwaaien (d) en opdygingen (e)' dezelve ver- j 
oorzaaken. 

Voorte- 3. Indien dezelve toevallig is, nieuw, maar', 
kenen, zelden komende, en de Lyder jong, is de ge- i 

neezing gemakkelyk: maar indien zy een oor- i 
fpronkelyke oorzaak heeft, lang geduurd heeft, | 

dikwils I 
(k) Epilepfia. (I) Embrocationes. ^ | 
(a) Vertigo, (b) Nervi Optici, (c) Retina. 
(d) Paffio Hypochondria, (e) Paffio Hyrterica. ' ^ 
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dikwife komt, by wyze van een beroerte (f) of 
vallende ziekte (g), in oude Menfchen,metgroote 
verduiftering van hec gezigt, en onbequaamheid 
om te Ibaan, is de geneezing moejelyk. 

4. Laat de levenswys dezelve zyn als in deLevcns- 

Beroerte en Vallende Ziekte. - 
5. De eerfte flap tot de geneezing zy aderte- Genee- 

laten uit de 'Kropaders (li), of te koppen ; geef 

dan een braakmiddel (i); leg vervolgens een trek- 
pleifter (k) in den hais , of gebruik geduurige 
blaaren , of maak fontenellen (1) , en beveel 
niesmiddelen (m) •, met de meefle inwendige 
geneesmiddelen voorgefchreeven in de Beroerte, 
uitgezonderd de purgatien, die hier liever zagc 
moeten zyn en fpaarfaamer gebruikt worden, 
dan flerke en dikwiis herhaalde. 

Indien de Ziekce komt van Hypochondrie of 
Opftyging, hebben de middelen plaats, die uit 
flaal bereid worden (n), en hier als in "die ge- 

^ vallen wel mogen voorgefchreeven worden. * 
C HOOFD- 

(f) Apoplexia. Tg) Bpilepfia. (h) Venae Jugulares. 
(i) Emeticurn. (k; V^eficatorium. (1) Fonticulus. 
tni) Sternutatoria. (n') Chalybeata. 
* Dc Aderlating , fchoon zonder bepaling in deeae 

I Ziekte van onzen Schryver aangeraden , fchynt nogtans 
niet aicyd te pas te komen : In veele gevallen zal ze 

I onnut, in eenige fchadelyk zyn. Zy is fchadelyk in 
‘ gevallen van Hypochondrie en Opdyging: 2. in zwakke 

Menfchen , of die van eene zware ziekte verrezen zyn, 
om dat men in die gevallen niet moet verzwakken, maar 

' verfterken ; en het lighaam met |goede fappen voor- 
j zien , en niet daar van beroven. Zy is onnut, wan- 
I neer de Draajing van dronkenfehap komt, want de ont¬ 

houding van ilerke drank is het eenige middel om de 
ziektens , die uit deszelfs misbruik voortkomen, te ge- 
neezen. Maar als het lighaam vol bloed is, als ’er vrees 
is voor Beroerte , of andere gevaarlyke Hoofdkwalen, 
of als de gewoone uitloozingen zyn opgeftopt , is ze 
buiten alle twyftel in deeze ziekte noodzakelyk. 
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H O O F D P Y N. (a) 

Otn- 
fcbry- 
virig. 

Oorzaak 
en teke¬ 
nen. 

* Hoofdpyn is een pynelyk gevoel in de 
fpieren, vliezen, zenuwen , of andere 

deelen van het hoofd. 
2. Voor de oorfaak daar van word gehouden 

Voorte¬ 
kenen. 

Levens- 
wys. 

Genee- 
ZlDg. 

alles wat de zenuw- of vliesagtige deelen te 
veel opfpant; ’t zy door uitzetting van de vog- 
ten zelve , vermeerdering van derzelver be- 
weeging , veelheid, of beide, 

3. Hoe oppervlakkiger de pynis, hoe beter; 
maar hoe fcherper en langduuriger, hoe erger. 
Een braaking van kouleiir als roeft (b) terwyi 
men pyn heeft, met doofheid en flapeloosheid, 
voorfpeld dolligheid (f); verzeld zynde met ge¬ 
raas in de ooren , draajing (c), doofheid, en 
dofheid van gevoel in de handen , dreigt ze 
een beroerte (d) of vallende ziekte (e). Indien 
zy hevig is in een zwangere Vrouw, indien 
verzeld met vaakerigheid ^ en langduurig is, 
wordt zy zeer kwaad geoordeelt. 

4. Laat de fpys zyn broodnat (f), dunne haver- 
pap, thee de drank, enz. Vleefcn moet vermyd 
worden , inzonderheid indien de pyn verzeld is 
met klopping. 

5. Open een ader aan de Kropaders (g), zet 
koppen, en bloedzuigers aan de flapen van het 
hoofd (h) en agter de ooren. ’t Is vervolgens 
dienflig een braakmiddel (i) te geven uit Ipeca- 
cuanna, ’t zy de pyn toevallig of oorfpronkelyk 
is. Daar na 

(d.) Cephalalgia, fb) Vomitus aeruginofus. (|) Mania, 
(c) Vertigo, (d) Apoplexia. (e) Epiiepfia. 
(f) Panada, (g) Venae jiigiilares. (hj Tempora. 
(i; Eineticum. 

•I 

'1 
. 1 
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^ Jq, Ceras, Nigr,Cinnam. ten. ad mcj. Ppeon. 

Comp. unc£. Sp. Lavend. Comp. fcrup. ij. Sal. volat. 
Oleof. gtt. XXX. TM. Cajlor. gtt. xx. ConfeEè, 
Alkerm. dr. j, ^ Syr. Cr oei. dr. iij. Laud. Londini 
gr. j. m. f. Haujhis , tegen den nagc in te 
neemen. 

Leg naderhand een blaastrekkende pleifler (k) 
in den hals , en als die ophouden te loopen, 
indien de Lyder van een groove gefteltenis is, 
zoo maak fontenellen (1), draadzweeren (f), of 
maak gebruik van geduurige blaaren. De pur¬ 
geermiddelen zyn hier ook dienftig 

Fol Senn. dr. iij. Sem. Foenic. Dulc. Cinnam 
cont. ad dr. Rhubarb. Agaric, fcr. ij. Sal. Tar¬ 
tar, fcr.j. Infunde in Aq. Ceraf. Nigr. unc. v. Colat. 
unc. iij. Addc Syr. de Spina cerv. Kof ar. Solut. ad 
unc &■ Sp. Lavend. Comp. dr. j. in. f. Potio , des 
morgens in te neemen, met een goede levens- 
wyze. 

; . Of ^ 
9: TinB. Sacr. cum Duplo SpeclerumFunc. iij. SaL 

Wolat. Oleof. Tint}. Cajlor. ad gtt. xxv. m. om als 
I het voorgaande in te neemen. 
I Indien pillen beter behangen 

9: Extrabè. Rud. dr. j. Pil. Foetid. Stomach, cum 
\ Gumm. ad dr. Tart. Fitriolati fcr. ij. Sal. volat» 
SuQC. gr. X. 01. Nucis. Mofch. gtt. ij. m. f. Pil» 
Ng. xxi. pro tribus Dofibus, om zeven pillen teffens 
te neemen eens of tweemaal in een week, naar 
vereifch van zaaken. * 

7. Zweetmiddelen (m) komen ook te pas 
9: Pulv. Lap. Contra]. dr.^. Rad, Serpent. Virgin, 

gr, X. Sal. volat. Cr oei ad, gr. iv. Tberiac. Androm. 
C 2 fcr- 

(k) Veficatorium. (J) Fontictjlus. (|) Setaceum. 
(m) Diaphoxethica. 
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fcn ij. S^r. de Mecon. q, ƒ. ƒ. Boks, tegen den 
nagt in te neemen met het volgende flürp- 

drankje (n). 
^ Aq. Ceraf. Nigr, Theriac. ad mc j. 

Crociunc^. Sal.volat. OIcjf, m.f. ,Haulius, 
Na de noodzakelyke aidoolingen kan dit ook 

van dienfl zyn: 
Ligni Guajaci. SaJJhfr. ad um iv. Deco^* 

Hord.cong. iij. Coquediu, Lento ignc, Fafeclaufo , 
et fub finem Cobèionis adde Rad. Eryng. Cond. unc vi. 
Sem. Foenic. Dulc. Cinnam. Caryoph. Cont. ad dr. ij. 
Colatwam bibat pro potu ordinario, namelyk, een 
pint daags, vier of zes wecken lang. 

8. Indien de ziekte verzeld is met flapeloos- 
heid , kunnen de ilaapmiddelen (o)^ gebruikt 
worden na de te pas komende uitloozingen. 

Adde Land. Liq. Syd. gtt. xxx. Flurefve , pro re 
nat a , Haujlui emulf.feq. 

Sem. Fapav. Aib. imc ij. Poeon. Amygd. Duk. 
excort. ad. dr. vi. Contunde f. a. Superadfiindendo 
Aq. Ceraf. Nigr. fÊ ij. Colat. adde Aq. Poeon. Comp. 
tinc.ïi]. Sp. Cr oei unc]. Sacch. Alb. q.f.m. om daar 
fomtyds wat van te neemen naar believen *. 

^ ^ 9. Pleis- 

(n) Hauftus. (o) Opiata. 
* Men moet hier wel opmerken , dat een Genees- 

meefter in het geven van Slaapmiddelen voor deeze 
Ziekte zeer voorzigtig moet zyn. Het kan namelyk ge¬ 
beuren , dat ’er by de pyn in ’t hoofd andere kwade 
ftelteniiïen in de herfenen konnen gevonden worden, 
die den Lyder , te voorbarig tot ruft gebragt, in zware 
Slaapziektens konnen ftorten. ’ Als ’er flaapzugt is, dog 
die door de pyn in ’t hoofd belet word ; als de zieke 
geplaagd word door drajingen; of als het hoofd zwaar, is, 

d.e'n ’er kloppingen in de flagaders der flapen zyn, zyn de 
flwapraiddelen veekyds fchadelyk- Maar in andere ge¬ 
vallen. daar men voor het lighaam behoorlyke zorg ge¬ 
dragen heeft , daar kragten zyn, en de Lyder nog oyd, 
nog zeer jong is, zyn ze dikwils van groote nuttigheid. . 
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9. Pleiflers gelegd op de flaapen van het 

hoofd, kunnen ook van dezelfde dienfi: zyn. 
Ijl. Gumm. Majikh Pic. Biirgund. ad p. aeq. om 

op zwarte Zyde gefmeert, en tegen de flaapen 
van het hoofd aangelegd te worden. 

Wat van de volgende pleifler, gefineerd op 
dun leer, kan met eenen goeden uitfiag langs 
de naden (p) gelegd worden, na dat het hoofd 
wel ter deeg gefchooren, en gevreeven is met 
een weinig Sp. Lavend. Comp. 

9? EmpLeCymin unciï}. Majikh Tacamah Lab- 
dan. ad unc^. Camphorae dr. j. JJ. 'Nuc. Mofch. Ca¬ 
ry oph. Pip. Long. Fl Lavend. Anthof. ad dr. j. f5. 
Èalfam. Peruv. dr. iij. 01. Origan, gtt. x. F. Em- 
plajt. f a. 

Of 
. 10. ^ Aq. Hangar. Sp. Lavend. Comp. ad unc \. 

Sp. vini Camph. Laud.Liq TinFt. Cr oei ad 
Een linnen lap in dit mengfel gedoopt, en 

warm op de flaapen van het hoofd gelegd , kan 
Iiier ook gebruikt worden. Ook is dienftig door 
de neusgaten optefnuiven een mengfel van Aq. 
Hung . en Rof. Dam. ad. Neem het volgende van 
Dr ^ 

Aq. Rof ar. vel Fl. Aiifant. unej^ ni. tot het zelve 
einde. 

Verfcheide Geneesmiddelen , voorgefchree- 
ven in Vallende Ziekte en Beroerte , zyn ook 
hier dienftig. 

II. ft Is een j^anmerking van belang, dat 
verouderde Hoofdpynen dikwils haar oorfprong 
verfchuldigd zyn aan Venusziekte (q), of een 
uitwerkfel van derzelver overblyffel, na dat hare 

C 3 
(p) Suturae. (q) Lues Venerea. 

kwaad- 
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kwaadaardigheid over is. Daar er grond is om 
dit te vermoeden , moet deeze Ziekte als toe- 
vallig (r) behandeld worden , met bekwaame 
dranken in de gewoone levenswys, of andere 

' middelen tegen de Venusziekte, (s) in de Ver¬ 
handeling over dezelve voorgefchreeven. 

Voor het üiterfte middel leg een blaastrek- 
kende pleifter (t) op de geheele herfenpan. 

DOLLIGHEID (a). 

Om- I- Bolligheid is een yling (b) zonder koorts, 
fchry- 1 J Door yling word verilaan een myme- 
ving. ^ cn onordentelyke onbehiendigheid 

der denkbeelden. _ 
Drie foorten of trappen konnen in dezelve op¬ 

geteld worden, n^mdjk oninaatige vrolykheid 

droefgeejligheid (e), en mymenng; welke verfchei- 
dentlyk famengevoegd, en in derzelver verfchei- 
den’ trappen, teffens met toornigheid en onver- 
faagtheid, vrees en droefheid, alle de vei fchei- 
den’ verfchynfels der dolligheid uitmaaken. 

Oorzaak. 2. De oorzaak, in het algemeen, is alles wat 
de herlenen ontfteld, zoo dat de Ziel beroerd 
word; gelyk ingefpannenheid van gedagten, 
benaautheid, waaken, groote gevaaren, fchrik- 
ken, en fchrikkelyke droomen, een ongemeen 
üerk verlangen of drift, onmatig byflaapen (f), 
op Hopping van vereifchte uitloofmgen ; of, 
gelyk^gemeenelyk gezegd word, alles wat het 
Hoed en de geeften te vlugtig kan maaken, ver- 

oor- 

(r) Symptomaticus. (s) Anti-Venerea. 
..(t)..Ve{icatoriLim. 
Va) Mania (b) Deliriam. (c) Raring. 
(d) Merthful. (e) Melancholia, (f.; CortuS Profufus. 
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oorzaakt onmatige vrolykheid en mymering; 
maar het geen dezelve neêrdrukt, de droef- 
geellige dolligheid. 

De Ziel fchynt hier in dèeze oorzaak te groot 
een deel te hebben, om een klaarder begrip daar 
van te geeven, dan ’tgeen men van een^ezonS 
geworden Lyder kr.ygen kan ; want in de ont- 
leeding der dollen word niets merkelyks gevon¬ 
den, dan miflchien eene verharding van het 
dikke herfenvlies (g), of de vliezen der herfe- 
nen (h) , ’t welk .derzelver gewoone famen- 
trekkingen kan beletten , en dus een onregel¬ 
matige verfpreiding der geefhen veroorzaaken. 

3. De tekenen zyn een ongewoone en onge- Ken- 

tergde gramfchap, onverfaagtheid, wreedheid, tekenea. 

gelag , fnapagtigheid , ftilzwygentheid, peins- 
agtigheid ; de driften fomtyds zoo hevig klim¬ 
mende , of zoo laag neêrgedrukt zynde, dat zy 
oorzaai^ ? dat de Lyder op zyn eigen leven 
toelegt, en fomtyds op dat van anderen. 

4. Een aangeërfde uitzinnigheid word voor Voor- 
ongeneelTelyk gehouden. De Winter begunfhigt tekenen, 
de geneezing meer dan de Zomer. De foort 
gepaard met gelag is makkelyker te geneezen, 
dan die verzeld is met onverfaagtheid of ftil¬ 
zwygentheid. Biiitengewoone, door geen mid¬ 
delen veroorzaakte (i) uitloolingen, als zweet, 
bloedflorting (k), loslyvigheid enz., zyn goede 
tekenen. 

5. In onverfaagde idtfinnigen is fobere koIlLevens- 
de befte, als dunne haver en broodpappen (1), wys. 

gerllenbrood, gerllenwater, Thee, enz. Taaje 
C 4 Ipy- 

< 

(g) Dura Mater, (b) Menynges Cerebii. 
(i) Unforced, (kj Haemorrhagiac. 
(1) Panada. 
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fpyzen, en hoe weinig vleefch ook, of geeflryke 
vogten 5 konnen geenfins toegeftaan worden. 

Genee- 6. In de foort van onmatige vrolykheid en 
5 200 open eerft een ader aan de 

van on- Kropaders (in), en naderhand eens in de maand 
matige Op deil^arm, gediiurende de geneezing, indien 
vrolyk- de ziekte het vereift , en *de kragten het toe- 

• laaten. Geef na de aderlating een fterk Braak¬ 
middel (n). 

^ Fin. Emet.dr.x, Jq Ladl. Jlexit. iinc j. Syr, 
Caryoph, dr. iij. m. 

Of 
jy. Tart. Emet. gr. vi. vel vii. Conferv. Rofar, 

Rubr.dr.^ m.f. Bolus., des avonds inteneemen 
op de gewoone manier, en tweemaal ’sweeks, 
indien het vereifl: word,. te herhaalen. 

Geef in Vronwelyke en weeke geflellen Ipe-^ 
cacuanh^e dr.j^ en herhaal dat eens in een week, 
of als ’er gelegenheid toe is. * 

7. Kom dan tot Purgeermiddelen. 
T/ FoL Senn. dr iij. Rad. HeUeh. Nig'\ dr. j.Jf?. 

Agar. Rkaharb ad dr. j. Sem. Foenic. Ditlc. dr. j. 
Sal Tartar^ dr, Infunde in Aq. Ceraf. Nigr. q. 
f. Colat.iinc. iij. Adde Syr. de Spina Cetvina dr.vh | 
Sp. Lavend. Comp. dr. j. Pidv. Jalap, fcr. j. m. f. ^ 
Rotio., des morgens te neemen, en eens of twee- | 
maal in een week te herhaalen naar vereilch | 
van zaaken. ^ 

Of . ' ^ 
]^. Pil. ex Diiohifs , Cock. Mm. ad fcr. j. Piih. 

Elleb. Nigr. gr. xv. Sal. volat. Succin. gr. v. ƒ. 
Pilülarurn dofis. 

Of 

^ Rad. Uelleh. Nigr. iinc j. Jalapp. Turpeth. 

\ 
(m\ Venae Jugulares, (n) Emeticum. 
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FêLSenn. ad unc j^. SaL Tartar, dr. j.JJ. CaryopbylL 
Nuc, Mofth, ad Jcr, ij. Infmde Calide in Vin. Alh. 
Lisbon, tb ij. Per Horas^^.colaturaecapiat, cochlear vi. 
alle morgen naar vereifch van zaaken. 

Ingeval van groote zwakheid, kunnen Kly- 
fteeren de plaats van Purgeermiddelen vervullen, 
zoo als voorgefchreven zyn in de Beroerte (o), 
pag. 5. §. 12 , en Vallende Ziekte (p) , pag. 
14, §. 6, maar laaten de Ingrediënten evenredig 
verminderd worden. 

Trekpappen (q) zyn goed, en indien de ziekte 
zeer hardnekkig bevonden word , zoo leg ’er 
een op het geheele bekkeneel. Niesmiddelen, 
fontenellen (r) , geduurige blaaren, en koppen, 
komen zoo wel hier als in andere Zenuwziektens 
te pas. 

8. Deeze Droppels zyn dienftig 
^ Sp. Nitri Duic. dr. iij. Sp. C. C. Tin6i. Cajlor. 

ad dr. j. Surnat. gtt. XL. ter in die. 

R TmÜ. Hehehor. Nigr. dr. ij. SaL miat. Oleof. 
Sp. Lavend, Comp, ad. dr. j. m. Capiat eodem modo. 

Gelyk* ook deeze Poejers en Amandel- 
d ran ken (s). 

Sal. Nitr. Pulv. Helleb Nigr. ad dr. ij. SaL 
i wJat. Siiccin. gr. xij. ƒ. chartae xij. om ’er een 
[ tweemaal op een dag van te neemen met een 
I flokje van de Amandeldrank, belchreeven 

i Zyc bedagt, in het algemeen, om het hoofd 
I te fcheercn , en een vrye doorwaafTeming (t) 
i in dat deel te verwekken. 

C 5 De 

(o) Apoplexia. (p) Epilepfia. (q) Epifpaftica. 
(r) Fonticuli. (s; Emulfiones. 
(t) Perfpiratio. 
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De koude Baden worden met voordeel ge¬ 

bruikt, eens op een dag, indien het noodig is, 
van May tot Augujlus ingeflooten , niet alleen ' 
om den invloed van deZomerhette te matigen, - 
maar de geneezing zelf te bevorderen. 

9. Om een uitzinnigheid van droefgeeilig- 1 
heid (v) te geneezen, moet men geheel anders J 
te werk gaan. Dezelve word befchreeven te 1 
zyn een yling zonder koorts, gepaard met vrees I 
en droefheid. , | 

De ipyzen moeten hier zyn vogtig en los- | 
maakende. Wyn kan in matigheid toegeftaan | 
worden; en een vrolyke verkeeringeen hel- | 
dere lugt, beweegingen , en inzonderheid het | 
ryden helpen tot de geneezing, waar by ook j 
braakmiddelen,trekpappenjhoofdtinéhiiiren (w), j 
en niesmiddelen vryelyk mogeri gebruikt wor-, | 
den ; maar de aderlating en purgeermiddelen ? 
fpaarfaamer. ' 

10. Hier by mogen ook Staalmiddelen (x) 
gevoegd worden. 

^ Tin^, Man. Mynf. et Antimon. ad dr, j. 
Sp. C. C. Tindt. Af de buetid. ad dr,j^. m. om veer¬ 
tig droppels te neemen, naar believen. 

^ Puh. Perm* Eikhor* 'Nigr. Cbalybis. Ppt. aa ^ 
dr. iij. Corferv. Anthos. et Rutae ad unc Cajior. 
Opt* dr* j.^. 01* Succin* gtt. vi. Syr. Cr oei q. f ƒ. "jj 
Ekdi. om ’er driemaal daags een brokje als een i 
Notemuskaat van te neemen , met vier lepels 
van eenig maagverflerkend trekfel (y). ^ 

Dit foort van uitzinnigheid is gemeenelyk \ 
niet meer dan een verzwaaring van de Hypo- 

chon- ' 

(v) Melancholica. 
(w) Tinfturae Cephalicae. (x) Chalybeata, 
(y) Infufio Stomachica. 
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chondrie (z), ’t welk in de geneezing moet op¬ 
gemerkt worden. 

De koude Baden zyn in deeze foort ook 

goed *. 

OHTSTEEKING der HERSENEN (a). 

I. "pNe Phrenitis is een ontfteeking (b) der her- om- 
jLJ fenen en derzelver vliefen (c), veroor- fchry- 

zaakende een geduurige yling (d) en een aan- ving. 
houdende heete koorts. 

2. Dezelve is gemeenelyk een lütwerkfel van 
kwaadaardige koortfen of die met ontfleeking ken. 
verzeld zyn, inzonderheid in zoodanigen die on¬ 
derhevig zyn aan Pleurisziektens (e), long (f) 
en keel ontfteekingen (g), enz. hoewel ze fom- 
tyds komt van een opltopping der natuurlyke 
uidoofingen, als maanditonden (h), enz. 

3. De 

♦ By de twee foorten deezer ziekte van den Schryver 
semcld, kan men nog een derde, voegen, die fomtydsin 
herke , gezonde, bloedryke Menfchen , van eene waime 
gematigtheid , en bloejende ouderdom gevonden word. 
Derzelver oorzaak fchynt alleen te zyn , een al te groote 
drift van het bloed naar de herfenen, komende na hard 
werken, inzonderheid in de middag-zo*n by heet weder, 
gebruik van fterke dranken , enz. In dit geval is het 
noodig meer dan eens eenefterke Aderlating te doen, en 
tuflchen de aderlatingen hevige purgeermiddelen te gee- 
yen; voorts het bloed door koppen, bloedzuigers, trek- 
pleifters , enz. met kragt naar de benedenfte deelen te 
lokken i en eindelyk, na dat men door verzwakking van 
kragten eenige ftilltand gekregen heeft, het lighaam, 
door een matig en voorzigtig gebruik vanflaapmiddelen, 
verder in ruft te brengen. 

(z) AfFeaio Hypochondriaca. 
(a) Phrenitis. (b) Inflammatio. (c) Membranae. 
(d) Delirium, (e) Pleuritides,_ 
(f) Peripneumoniae, (g) Anginae. (h) Menfes. 
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3. De tekenen van deeze Ziekte zyn flapeloos- 

heid, mymering, de ademhaling fomtyds kort 
en hygende , fomtyds klein en zwak , met een 
zwarte, drooge, roode, witte, ofgeeletong, 
gelyk ook een ongeregelde en onzekere pols. 

4. Zy is dikwils doodelyk, en dan zeferder, 
als er bevingen en knarllng der tanden gezien 
worden; of als ’er dik, of zeer dun bloed druipt 
uit de neusgaaten. 

5. De geneezing is dezelve als die van de- 
Beroerte (i); maar indien de oorzaak is van een 
opllopping der maandftonden , moeten deeze 
eerfl; veroorzaakt worden , eer de ziekte wil 
weggaan 

^ 6. Een ontfleeking der herfenen kan tot koud 

luul der (^) overgaan , welke een zwee- 
herfeiis (1) is van derzelver fubftantie, of tot heet' 

vuur (m) uit een Etttergezwel (n). 

Genee¬ 
zing 

Als ze 

over 
fiaat. 

Dit 

* Uit de befchryving- deczer Ziekte heeft de Leezer 
ligtelyk konnen zien , ciat men dezelve onder de bram 
digeZiektens tellen moet; en gevolgeiyk komt derzelver 
geneezing overeen met die der Beroerte , v/anneer de 
Beroerte van dik en brandig bloed haar oorfpronk genor 
men heeft , en met eene fcherpe en geduurige koorts 
verzcld is: weshalven het geen wy by onzen Schryver, 
agter het Hoofddiik van de Beroerte gevoegd hebben ] 
hier zal te pas komen. Dit eene nogtans moet niet 
voorbygegaan worden , dat , als deeze Ziekte komt in 
Menfchen die Aambeyen hebben, en dezelve beginnen 
te vloejen, zy dan dikwils geneezen word; waarom een 
voo^-zigtig Geneesmeerter hier geleerd word natuur te 
volgen, en daar hy zulke Lyders aantreft alles te doen 
wat hy kan, om de Aambeyen te doen vloejen; ten wel¬ 
ken einde de gewone middelen van bloedzuigers, ftoq- 
ving der onderfte deelen , enz. om deeze vloed te ver¬ 
wekken , moeten in ’t werk gefield worden. 

(i) Apoplexia. (k) Sphacelatio. (1) Suppuratio, 
(m) Gangrena. (n) Abiceflus. 
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Dit kan ook tot oorzaak hebben een heete 
koorts, wonden, kneufingen, enz. in het hoofd; 
uitzetting (o) van het bloed , veroorzaakende 
een ontfteeking der vaten in de herfenen , flil- 
lland, verrotting, of verflerving (p) ; pyn in 
het hoofd, inzonderheid in het agterhoofd (q), 
meedegedeeld aan de ruggegraat (r); een ver¬ 
lies der zinnen (s) , ftuiptrekkende beweegin- 
gen (t), enz. 

Een Ettergezwel van kneuzing word gekend 
door een fchielyk ter aarde vallen van den Lyder, 
loomheid (v), treurigheid, een klein koortsje, 
allengskens vermeerderende, draajing(w), ver- 
duiilering van ’t gezigt , braaking , bloedflor- 
ting (x) uit ooren of neus, lammigheid (y) in 
de toelluitende fpier van den aars (z) , enz. 
waar uit een tegen willige ukloofing volgt van 
afgang, pis, en zaad (a). 

Deeze Ziekte is altyd gevaarlyk, en gemeen- 
lyk doodelyk. 

I Verkoelende Ipyzen moeten voorgefchreeven, 
en alle beweeging vermyd worden. 

Indien het van een ontfteeking komt, zoo 
1 laat rykelyk bloed af , ten zy de zwakheid het 
' verbied, en klyfteer alle dag met purgeermid- 
; delen. Gebruik trekpappen (t^, fcheer het hoofd, 
: en ftoof het. 

Tot dat einde 
^ Aceii /kerrhn. Sp. Vtni Campk Lavend, Comp. 

' Sal. volai, Oleof, Aq. Hungar, ad. f, Embrocatio, 
Laxee- 

(o) Rarefaftio. fp) Mortificatio. (q) Occiput. 
(r) Spina, (s) Senfus. (t) Motus Convulfivi. 
(v) Torpor, (w) Vertigo, (x) Haemorrhagia. 
(y) Paralyfis. (z) Sphinéter Ani. 
(a) Semen. (bj Epifpallica. 
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Laxeerende gerftendranken (c) zyn hier dien- 

ftig, en de aderlating kan herhaald worden naar 
vereifch van zaaken. Indien dit niet helpt, 
en ’er vermoeden is van ftremming (d) of llee- 
nen in de herfenen gemaakt, moet men zyn toe- 
vlugt neemen tot de Panboor (e). 

ZINKIN G. (a) 

Om- 
fchry- 
ving. 

Oorzaak 
en Ken¬ 
tekenen. 

\ 

Voorte¬ 
kenen. 

I. TJen Zinking is een meer dan gewoone yloe- 
xli jing van fereufe vogt, uit de klieren om¬ 

trent het hoofd, keel en kakebeenen. 
Indien diergelyke vloejing komt van de lon- 

gepyp (b), word ze Bronchus genoemd ; indien 
van de longen, long of borftzinking (c); indien 
uit de neus 5 verkputheid (d). 

2. Dezelve kan komen van alles wat de wa¬ 
terigheid (e) vermeerderd , door het bloed en 
de vogten te vloeibaar te maaken ; door ver¬ 
popping van de doorwaalTeming (f), en andere 
natuiirlyke uitloozingen , inzonderheid die van 
<ie pis, en dus ophooping van te veel waterag- 
dgheid (g) ; of door een verhindering van de 
verteering (h), waar door waterige chyl voort¬ 
komt , welke bloed wordende van het zelve loffe 
famenftel , fclieiden deszelfs vloeibaare deelen 
daar gemakkelyk van , inzonderheid daar de 
meePe klieren (i) zyn. 

3. Indien de ontlaPing door de neusgaten is 
is de geneezing gemakkelyk j indien door de 

kaa- 

(c) Ptifanae. (d) Concretiones. ^ (e) Trepanum. 
(a) Catharrus. (b) Afpera Arteria. 
(c) Pulmoniciis vel Peftoralis Catharrus. 
(d) Coryza, (e) Serofitas. (f) Tranlpiratio. 
(g) Serum, (h) Digeftio. (i) Glanaulae. f] 
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kaaken, moejelyker en gevaarlyker; indien ze 
valt op de longen , nog gevaarlyker, en kan 
een Teering (k) veroorzaaken. 

4, Laat de fpys zyn melk , gerftenbrood. Levens- 
ryftenbry, en al wat een dikagtige, zagte, bal- 
femagtige chyl maaken kan. 

5. Indien de Lyder een benaaude borfl: heeft (1) Genee- 
of bloedryk (m) is , zoo open eerll een ader,2mg. 
geef dan een braakmiddel (n) ; en herhaal het 
indien het noodig is : purgeer naderhand. 

R. Fol. Senn. dr. iij. Rhabarb. dr. j. jj. Sem, 
Foenic. Dulc. Cont.- dr, j. SaL Tart, gr, xv, Infmds 
in Jq.font. q, f, in Colaturae unc iij. Solve Gumm, 
Arab, dr. ij. et adde Syr. de Spina Cervina, Rofar, 
Solut, ad unc.£. ^p. Lavend, Cornp. dr, j.. ƒ. Potio, 

Of 
^ Pil, Ruf. Extradt, Rud, ad. fcr, j. 01, Nuds, 

Mofch, Cinnam, ad gtt. j. ƒ. Pilulae , ’s morgens 
te neemen, en naar vereifch van zaaken te her- 
haaien, ’s Nagts na elk purgeermiddel (o) 

^ Theriac. Androm. dr, Spec. Diatrag, frig. 
Gumm. Arab, ad fcr. j.. Fl. Benfoin, Pulv. Croci ad 
gr, V. Syr, de Althéa q. f. f. Bolus, tegen de nagt 
te neemen met het volgende flurpdrankje (p). 

^ Aq. Cmnam. ten unc. ij. Limao Mag. dr. vi. 
Syr. Baljam. une£. Sp. Lavend. Comp. dr. j. Pulv. 
Gumm. Tragac Jcr. ], Laud, Liquid, gtt.xv. m.f 
Haiijtiis. 

\ 6. Blaastrekkende pleiflers (q) , fontenel- 
|len (r), koppen, geduurige blaaren , en nies¬ 
middelen, komen vervolgens in order, als de 
toevallen dat vereiffehen. Tabak rooken doet 

goed 

(k) Confamptio. (1) Anhmaticus. (m) Plethoricus. 
(n) Emeticum. (o) Catharticum. (p) Hauftus. 
(q; Veficatoria. (r) Fonticuli. / 

I 
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goed in vogtige geftellen , maar de volgende 
hoofdmiddelen zyn meer dan dat te agten, en 
kunnen gebruikt worden in de beroerte (s), 
vallende ziekte (t), hoofdpyn, enz. om dat zy 
ganfch niet llaapverwekkende (v) zyn. 

FoL Tuffilag. Beton, injtar 1 abaci Bcisfor, 
ad unc£, Fl. Lavend. Rofar. Rubr. Anthos. Majo- 
ran. dr. ij. Calend. dr.J^. Ligni Aloes. SantaL Citrin, 
Succin. Contuf.ad. dr.]. Sem,Cardam,Min.Cont. fcr ij. 
ƒ. .Ingredientia , gelyk men Tabak gewoon is te 
gebruiken. 

7. Zweetmiddelen (w) , gepaard met pis- 
dryvende (x), moeten tulTchen de purgeermid¬ 
delen ingevoegd worden. 

Pil. Matth. gr. v. Pulv. Crot^. fal. volat. Succin, 
C. C. ad. gr. V. Syr. Baljam. q f. f. Pilidae,' tegen 
den nagt te neemen met het volgende flurp- 
drankje 

9f Aq. Petrof, , Foenic. Theriac. ad imc JJ. Syr. 
de Alth. uncj^. Sp. Nitri. Dale gtt. to. m. 

8. In geval van rufteloosheid, ongemakke- - 
lykheid , fterke hoeft , of hevige zinkingen, 
mits dat de Lyder geen uitteerende koorts 
heeft (y) nog kortborftig is 

^ L'il. de Lynoglojf. de Styrace ad gr. iv. ƒ. PHuI. 
No. ij. tegen den nagt te neemen, en naarver- 
eifch van zaaken te herhaaien.. 

Of 
7^ Pil. Ruff.fcr.]. Matthei. gr. vil]. Fl.Benfoin, 

Pulv. Croci ad gr. iv. f. Pil. No. v. pro doji. 
Of 

^ Mithridat. fcr, ij. Philon. Roman. fcr. JJ. fpec. 
Diamb. gr. x. Syr. de Mecon. q. f f. Bolus, tegen 
dea nagt te neemen. Of 

(s) Apoplexia. (t) Epüepfia. (v) Narcotica. 
(w),Diaphoretica. (x) Diuretica. (y) Hedi«. 
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Of, 

. Pulv. Gumm, Jrab. fcr, j» Tragacanth.fcr.j^^ 
Saïfam. Tolut. Gumm, Guajaci ad gr, v. Laud. Lond. 
gr. j. Syr* Balfam. Bolus , met zes lepels 
van het vólgende ih te neemen. 

Sued Glycyrrh. unej^, SoheinAq.HyJJbp.um 
viij. Colaturae adde Tintl. Groei. Sp. Lavend. Coinp. 
ad unc m. 

Of - , 
LaB. Suïphuf. fcr. ij. vel Vl. Sulphur dr].^. 

öm tegen den nagt zes of agt reizen na malkan¬ 
der met een weinig van, het voorgaande meng- 
fel te neemen 

Sp. Lavend. Coinp. TinB. Groei ad dr. j. Laud: 
Liquid, dr. ij. m: oih twintig droppels te neemen, 
met een foenier Canarifche Wyn drie of vief^” 
maal op een week. 

9. Indien het noodig is de vogten te verdik¬ 
ken , en de zinkingen te betoomen, kan het vol¬ 
gende tuflehen de uitloozingen in, of na dezelve, 
gebruikt worden, even als in geftellen met Tee- 
ring-koortfen, of Aamborfligen , 

ConferV. Rofar. Ruhr. uüc. j. Puh. Terr. 
Japon. Corall. Ruhr. Gumm. Arob. ad. dr. ij. Speeier. 
Dratragae Frig. Gumm. Tragacanth. ad dr. j. g. Syr. 
de Althéa q.f.f. EleBuariumj om driemaal op een 
dag de grootte van een nootmuskaat daar van te 
neemen , daar op een flok drinkende van de 
volgende drank (z) 

Rad. Alth. Incif. dr. vi. Cihnam. Mae. Nuc, 
Mófch. ad dr.J^. Panis.Fruftulum, Coque in Decocn 
Hord. tb iij. Colat. Ib ij. Adde Fini. Alb. IbjJ. Syf. 
Balfam unc 

Of 
Conf. Cynosb. uneï}. Syr.Bafam.OlAmygd. 

D d. 
(z) Apozemt; 

N 



50 NIEUWE OEFFENING 

d. ad unc j. Sperm, Cell dr, ij. Fuk, Rad, Alth, unc£. 
cum Syr. Peroral, f, Ele6i, ut praecederis fumendum, 

lo. Zoo het onder de gedaante van koekjes (x) 
aangenaamer moge zyn. 

9r. Pulv, Enulae, Gumm, Arab, Labi. Sulphur, 
ad tme^, Terr, Japon, Oliban, Coralh Ruhr, ad dr, ij. 
Rad, Alth, Sperm, Ceti. Specierum Diatragac, Frig, 
addr,j.j^. Balfam, Tolut, Pulv, Croci, Nuc, Mofch, 
Cinnam, Sem, Cardam, Min, ad dr, 01, Aniji 
gtt, XV. Sp, Lavend, Comp, unc jj. Sacch, Rofat. 
unc V. Mucilag, Gumm, Tragac, cum Aq, Rojar. 
Damafc. Factae q. f, om ’er naar de kunft koekjes 
van te maaken, die men altyd in de mond moet 
houden. 

Gladmakende lymigheden (y) zyn hier goed, 
als ook kwyl ver wekkende middelen door kaau- 
wen (z) in vogtige en lyvige geftellen. 

\ 1 

TWEEDE AFDEELING. 

Xiekten der Oogen. 

OOGONTSTEEKING. (a) 

Om- I • Til' uitwendige Oogontfieeklng is een ftilftand 
febry- X2f van het bloed in de hairkleine vaten (b) 

van het witte vlies (c) der Oogen, verzeld met 
Ontfteeking (d), hette, pyn, en zwëlling. 

Dezelve is fomtyds vermengd met een inwen¬ 
dige 

(x) Trochifci. (y) Mucilagines. (z) Mallicatoria, 
(a) Opthalmia. (b) Capillaria. 
(cj Albuginea tunica, (d) Infiammatio, 
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dige Oogontjleeklng, of een fchynbaare vertooning 
vanflofjes, vliegjes, draadjes, enz. indelugt, 
zonder eenige zigtbaare ontfteeking of zwelling, 
welke verouderd zynde, de heldere drop (e) is, 
of Amaurofis. 

2. De inwendige oorzaaken zyn defelve als Oorzaak 

Van andere ontfteekingen. De uitwendige kan 
zyn iets aangedrongen tegen, of komende in de 
oogen, prikkelende of drukkende de vefels van 
het witte vlies (f). 

3. Indien een inwendige Oogontft e eking lang Voor- 

duurt, bederft ze, by trappen, het Netvlies (g), 
en verandert dikwils in een heldere drop. In- ' 
dien het Hoornvlies (h), de in en uitwendige 
Oogleeden (i) ontfteeken zyn ; indien ’er een 
groote traaning is uit de traanklieren (k); indien 
het eene oog het andere .fchynt aan te doen; 
indien de ontlleeking en zwelling over het aan- 
gezigt verfpreid word ; indien de vogten ftee- 
kende en bytende zyn , en de ziekte erffelyk, 
wordt ze voor kwaad gehouden; maar indien de 
ontfleeking alleen uitwendig is, de Lyder niet 
bloedryk (1) , of verzwakt door andere ziekten; 
de ziekte toevallig (m); komende in de lente, en 
de lugt helder en warm is, wordt zy gemakkelyk 
geneezen. 

4. Vogtige fpyzen zyn hier boven drooge teLeveras- 
fchatten , en gekookte boven gebraade. Allewys. 
fcherpe, zoute, en gekruide Ipyzen, veel melk, 
of eenige andere flymigheid.zyn kwaad; gelyk 
ook wyn is voor de bloedryken. Een matige 

D 2 be- 

(t) Gutta Serena, (f) Tunica Albuginea, 
(g) Retina, (h) Cornea, (i) Palpebrae. 
(k) Lacrymales glandulae, (l) Plethoricus, 
(m) Symptomaticus. 
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beweeging, en bedekking der oogen met groe¬ 
ne zyde, zyn dienftig. 

5. Open eerft een ader, en herhaal dat naar 
mate de ontileeking , het lighaamsgeflel van 

'den Lyder, en deszelfs levenswys is, en doe 
het zelfs meer als de ziekte inwendig is. 

Braakmiddelen (n) worden in ’t algemeen 
ondienftig geoordeeld in alle Oogontfteekingen, 
ten zy ’er Mafelen (o) of Kinderpokjes (p) onder 

weg zyn. . 
6. De geneezing bellaat voornaamelyk in een 

behoorlyke herhaaling van purgeermiddelen, 
inzonderheid indien ’er een flymigheid van het 
bloed of de vogten is. Begin met verzagten- 

de (q). . 
9r. Fol Senn. dr. iij. Rbabarb. incif, Sem. Foemc,. 

Dulc» ad dr. j. SaL Tartar, fcr* j. Infunde^ in Aq. 
Foenic. q. ƒ. Colat. unc iij. Jdde Syr. de Spina Cer- 
vina, Rofar. Solut. aa unc^. m. f. Ratio Mam Su- 
mcnda cum Regimine. 

Indien na de tweede of derde herhaaling hier 
Van, de ziekte aanhout of toeneemt 

Calomel, fcr, j. Conferv. Rofar. q-ff Bolus ^ 
tegen den nagt te neemen: den volgenden 
morgen 

Pulv. ïVarwicenf. San&. Rejin. falapp. ad; 
~gr. X. CrBffïor. Tart. gr. xv. 01. Foenic. gtt. j. tn.f. 
Pulvis, e Pauco Deco^èo Avenaceo Sumendus. 

Of 
Aethiop. Miner, fcr. ij. Calomel, fcr. ^. Conf 

Rojar.fcr.]. cum Syrupo Violarum q-f f Bolus^ 
telkens tegen den nagt te neemen , en de vol¬ 
gende morgen nog een derde part daarvan, of 
° een 

(n) Emetica. (o) Morbillt 
(p) Variolae. (q) Lenientia* 
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een drankje gelyk hier boven , of de volgende 
Pillen: 

ExtraSt.Rulfcr,], Sal Tartar, fcr,g. Re- 
Jin, Jalapp, gr, viij. Sal, volat, Succin, gr, v, Syr, 
de Spina Cervina q, f, f, Pilularum dojis, twee da¬ 
gen daar na, als het nodig is, de voorgaande 
Bolus ondertuflehen nagelaten zynde , te her- 
haalen. 

7. Laat deeze of diergelyke manier (r) ge¬ 
houden worden , volgens de vereifchtens (s); 
en indien dat gedaan wordt zonder vrugt, houdt 
men het voor een Oogontfleeking (t) die met 
verharde klieren gepaart gaat, en behandelt het 
ais een ziekte van verharde klieren (v), of door 
dikwils te geeven fterke purgeermiddelen uit 
kwik (w), de eenvoudige Mercurius Dulcis, of door 
het gebruik van vryvingen met kwik in een 
bekwaame hoeveelheid, voorkomende dekwy- 
ling (x) door fterke (y) purgeermiddelen tus- 

1 fchen beiden te geeven , of behoorlyke tus- 
fchentyd in agt neemende tulTchen de dofes , 
of, als de ziekte dat vereifcht, de kwyling 

I naar gelang latende voortgaan. Indien de 
Mercurius Dulcis bekwaamelyk naar beneden 
kan raaken , zoo meng dezelve met purgeer¬ 
middelen 

9^. Puïv, San^. Rad. 7alapp. ad gr, xxv. Mer- 
Qur. DulCf gr. xv. 01. Cinnam. gtt. j. Syr. de Spina 
Cervina q. f, f. Bolus, tweemaal ’s weeks, of naar 
vereifch van zaaken te neemen 

D 3 '8. Blaas- 

(r) Courfe. (s) Indicationes. (t) Opthalmia Strumofa. 
(v) Struma, (wj Purgationes Merciinales. 
Cx) Salivatio. (y) Draflica. 
* Men vind by andere Schryvers nog eene andere ma¬ 

nier om deeze zoort van Oogontfteekingen te geneezen. 
Men geeft namelyk den Zieke een afkookfel van de 

zweet* 
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8. Blaastrekpleiflers (z) kunnen gelegd wor¬ 

den voor, na, of in den tuflchentyd van de pur- 
gatien, en moeten lopende gehouden worden, 
zoo lang als mogelyk is. Om een geduurige 
blaar te maaken , zoo beftryk leer, de grootte ' 
van een enkelde kroon voor volwaflenen, met 
een Üerke blaastrekkende pleifler (a), en neem 
die weg, als ze zesendertig uuren gelegen heeft, 
fnydt de opgezette huit af, ’er een linnen lapje 
opleggende van gelyke grootte, dun befmeert 
met deeze zalf 

Ung, Bafil unc^. JlpoJioL dr. ij. Cantharid, 
fubtiUJJ'. Buherif, mc dJ. m. ƒ. Unguentum, 

Houd ’er dit digt op met een kleevende pleis¬ 
ter (b), en verbind het eens op een dag. Als 
het begint te droogen , of met vel bedekt te 
worden , zoo leg ’er een nieuwe trekpleiller op.' 
Dit zal zelden nalaten een goed gevolg te hebben, 
indien ’er een maand of zes weeken mede aan¬ 
gehouden wordt. 

Fontenellen (c) en Draadzweeren vervullen de 
plaats van geduurige blaaren; en indien de Lyder 

zwak 
- 

(z) Veficatoria. (a) Emplanriim Epirpafticum. 
(b) Sticking Plader. (c) Fonticuli. 

zweetdryvende houten. Ltgn. Guajac^ SaJJafr. Rad. Cbin, 
SarfaparUL Liquirit. ^c. waar van men hein een maand 
lang dageiyks anderhalve pint Iaat drinken, twee derde 
voor, en een derde na de middag. Ook geeft men den 
Zieke drie dagen na malkander dertig azen Aetbiops Mi¬ 
ner alis ^ (beftaande uit kwik met zwavel gevreven tot dat 
het mengfel een zwarte kouleiir heeft). Op den vierden 
dag geeft men hem een fterk purgeermiddel : dan laat 
men hem vier dagen ruften , en gaat dan weêr voort met 
de Aei;hiops Mineralis en purgeermiddelen op gemelde 
wyze ; herhalende dit tot de volkome geneezing toe, 
met dit onderfcheid nogtans, dat de dohs van de Aetbiops 
Mineralis telkens vermeerderd wordt, tot dat men allengs- 
kens gekomen is tot een vierendeel loots of zeftig azen. 
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zwak is, moet de kopping gebruikt worden in 
plaats van een gemeene aderlating. Niesmid¬ 
delen moeten niet vergeten worden., 

Ook pleifters van Pix Burgund» en Maftic.^ 
kunnen van dezelve dienft zyn, gelegd in de nek 
of aan de flaapen van het hoofd. De Oogonu 
Jieeking hardnekkig wordende, zoo leg een blaas- 
trekkende pleifler over het geheele hoofd. 

9. Geduurende den loop deezer geneezing, 
tuffchen de uitloozingen in , komen wy tot de 
uitwendige middelen; en eerfl: kan men het be¬ 
zoeken met het gebruik van Oogwaters (d), om 
de ontfteeking wegteneemen, de vogten te be- 
toomen, na de purgeering en blaar verwekking, 
door eenige weinige droppels in de oogen te 
druipen, en dezelve naderhand te bedekken met 
een doekje daar in nat gemaakt. 

Jq. Rofar, unc ij. Vinï Emetici dr. ij. Troch. 
Alb. Rhafis dr, JJ. m. 

Of 
Aq. Plantag. Fcenïc. Dulc. ad unc j» Lap. Tutia. 

Calamin. ad dr. jj. Camphor£B in ovi Albiimine Solutcc 
Sacch. Saturn» ad fcr. m. 

Of 
Aq. Sperm. Ranar. Euphrag. Mucilag. Levis 

Sem. PfyilH et Cydon ad uncTroch. Alb. Rhajis 
dr. jj. Opa Puriff] gr. vi. m. 

De volgende zyn zuiverende en te rug dry- 
vende, en daarom ook dienftig als het gezigt 
verminderd is 

Aq. Caïcis. Fïni Alb. ad unc j. JJ. Vitriol. Sacch. 
Alb. ad dr.^. Alum. Rup. Pulv. Sarcocoll. Sacch. 
Saturn. Lap. Calaminar. ad gr. x. m. 

Of 
3^. Sp. Vin. Gallici unc ij. Camphor, dr. j. 7n. 

D 4 Na 
(d) CoIIyria. 
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Na dat blaaren en Oogwaters te vergeefs be* 

proefd waren, volvoerde dit laatfle een aanmer-; 
kelyke geneezing in een zwakheid en vermin¬ 
dering van het gezigt aan beide de oogen , na 
een ziekte van een maand, veroorzaakt door 
het fteeken van een hoed in een derzelven. 

In oogontfteekende zinkingen (e), en zom- 
tyds in pas beginnende fcheemeringen (f), ge¬ 
bruikt het gemeene volk dit volgende met een 
goeden uitflag. 

9^. Vitriol, Alb, dr, üj. Sohe in. Aq, Fontan, fe j. 
f, Collyiium, 

10, In geval van groote pyn , ontfteeking, 
en een fcherpe vogt, of zwartheid in of omtrent 
de oogen, veroorzaakt door flagen enffcooten 

Fulticul, Miccd Fan, Alb, in Lac, Vaccino Factcs 
me iv. Ftilp, Fomor, Futrid, Rad, Sigill, Salomon 
Cgntuf, aa me, ij. Album Ovor, Gonquajf, No, ij. Croci 
Fulveris dr, ij. Camphorcb (pauco hutyro majali foluté^ 
Alum, Rup, dafer, ij. m.f, Cataplafma, 't welk eenig- 
nig?;ins ^arm, zoo veel als’er nodig is, tuflehen 
twee linnen doekjes tegen den nagt aan de oogen 
moet gelegd worden, en den geheelen nagt daar 
aan gehouden. Waar by gevoegd kan worden 
Conf, Rpfar, Ruhr, me^. 

Het gemeen gebruikt dit tot het zelve einde. 
Conf, Rojar. Ruhr, Sigill> Salomon. Contuf 

Bqlf Lucatell, ad unc j. ?n, 
11. Het volgende fmeerfel is uitmuntend in 

ligte ontfteekingen en kleine fcheemeringen; 
omtrent een aas daar van gelegd zynde in de 
hoek van elk oog, alle nagt als men naar bed 
gaat, en een weinig over de oogleeden ge- 
vreeven zynde; gebruikende egter by dag de 
Oogwat^r^ 

Blh 

[ 

■f; 

(,e) Opthalmicae Defiialones. (f) SulFaijoueS'. 
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But'^ri non Saliti unc iv. Lap. Calamin. Tutia^ 
prcepar. Troch. AlbKh, aadv/ii]. Vitriol. Alb.^ihtU 
likme Triti dr. ij. Sacch. Saturn, dr. ]. Camphor 
Pau^ Oleo Amygd. Dulc. Solutae dr. ij. Mrugin. M- 
fis triti fcT. j. f. Unguentwn fecundutn artein. 

12. Verfcheide dingen kunnen ’er bereid wor¬ 
den van Duizendpooten (g), die in hardnekkige 
Oogontileekingen trefFeiyk zyn. b. v. 

Millep. Vwent. unc iij. Contunde Leniter in 
Mortario cum Sacch. Alb. unc]. Senfim. adfundendo 
Aq. Fcenic. Petrofeh Aneth. ad Colatura adds 
Aq. Raphani Comp. unc iv. Tindt. Cr oei unc j. Sp. 
Lavend. Comp. unc <6- m. om ’er drie of viermaal 
daags een roemer van te drinken. 

]^, Rad. Chin. Lign. Guajac. Cort. SaJJafras ad 
unc vi. Coque in Cerevijiae novae non b'ermentatas 
cong. VI. adcong. v. in Colaturain Inmitte fequentia 
Ingred. Sacculo inclufa fc. Santal. Citrini unc]. jj. 
Herb. $alv. Euphrag. da m. iv. Rutce m,]. Sem.f(snic. 
Dulc. Contuf. unc iv. Millepedum Viventium Cont. per 
Menfuram eejimat.^.].^. PaJJlil. foils incis ib JJ. 
Si ent Jimulad Ferment andum per tres Dies vel quatuor, 
et deinde hibat ager ter quaterve quotidie periv. 

; vel vi. Hebdomadas. 

epiphora. 

i.^en Epiphora is eenzoort van zinking (a), Om 

Ü/ of bloedvloejing, druipende,gelyk traanen, 
uit de hoeken der Oogen en hetBindvlies (b). 

■ 2. Zy wordt veroorzaakt door een verwyding oor- 
der klieren (c) in den hoek van het Oog (d), zaak» 

D 5 . 'tWelk 

(g) Millepedes. 
(aj Caiharrus. (b) Tunica Adnata, 
(c) Glandulae, (d) ^anthus. 
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Rente- komen kan van de oorzaaken, waar van 
kenen, 1° de-Oogonfteeking (e) gemeld is. 
voorte- Waar aan het ook gelyk is in de kentekenen (f) 
levens.’ f" voortekenen (g), en vereift een diergelyke 
wys. 
Genee- 3* te gen6czen, zoo open een ader of zet 
zing. koppen, en purgeer, dekwiknalaatende; maak 

blaaren, fontenellen (Ji), draadzweeren; gebruik 
pleifters, oogwttters (i), zalven, als inde Oog- 

' on^eekmg, pag. 55,56en57. §. 9,10,11. 
De uitwendige middelen moeten hier zyn zui¬ 

verende , balfemagtige , en zamentrekkende, 
om de fcherpheid te verbeteren, depyntever- 
zagten, de deelen te zuiveren, en de Ihanning 
der verllapte vaten te herftellen. 

TM. Fort. Rofar. Ruhr. Mucilag. Sem. Ffylln 
tn Aq. Plantaginh Faêtx ad unc].g. Vini Emetici' 
dr. vi. Troch. Alb. Rhajisfine Opio dr. ij. Sarcocollce, 
Sacch. Saturn, Camphor<s in Albumine Ovi Solutts y 
Sang. Eracon. ad fier. m. om voor een oogwa¬ 
ter te gebruiken. 

Waar by gevoegd kan worden rmi Rubr.Decobl. 
CorL Granat. Flor. Balauft. Rad. et Fol. Althea Ruh. 
Vitriol. Alb. Lap. hamat., ÖV. 

4. Daar de Oogen der Kinderen onderhevig 
zyn om aan malkander vall te kleeven door een 
ftremming van het geen uit de klieren vloeit, 
raad Riverius dat ’er fyn, geplukt, ter deeg droog 
kattoen , op de manier van een drukwiek (k), 
by nagt op de oogen gelegd wordt, en ’er de vol¬ 
gende morgen weder afgenomen; ’twélk in dit 
tegenwoordig geval ook kan gebruikt worden, 
hoewel een fpons miffehien dienftiger zou zyn. 

WIT- 
(e) Opthalmia. (f) Diagnoflica. (g) Prognoftica. 
(hj Fonticuli. (i) CoUytia. (k) Pledget. ^ 

f 
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WITTE VLAK (a) en NAGEL (b) 
OP DE OOGEN. 

♦ 

I T7 en Witte Vlak is een vleeszig vliesje, ko- Om- 
' ü mende uk de groote hoek (c) van het Oog, l<jhry- 

en zig uitftrekkende over het bmd- (d) of witte 

vlies (e) der Oogen. , 
Indien ze het Hoornvlies (^f) bedekt, wordt 

ze lUagel genoemd, en vermindert of neemt het 
gezigt geheel weg , en naar maate de Lyder 
bloedryk (g), of galagtig (h) is, vertoonen zig 
hier de voorwerpen rood, of geel. r ^ 

2. De Vaten , in de groote hoek of het Oor- 
Bindvlies, -»rerzwooren of uitgerekt zynde, 
zweeten de vogten door , zetten zig zolvenj^enen. 
uit, en allengskens ftilftaande., en de Vaten 
met zig uitrekkende, worden deeze uitwaflen ^i) 
gemaakt. 

3. Indien deeze Uitwaflen dun en wit zyn ,voortc- 
I volgende op een Oogontfteeking (k), en in tyds kenen. 
^ weggenomen worden, terwyl de Lyder van een 
I goede gefleltenis is, zal de geneezing makke- 
j lyk zyn ; maar indien zy den Oogappel (1) 
I overdekken , dik , hard , zwart , kankeragtig 
I zyn, of van een lidteken (m) komen, is de ge¬ 

neezing moejelyk. 
4. Laat de levenswys (n) dezelve zyn als in Levens- 

een Oogontfteeking; en indien het redelyk voor-wys en 
deeligftaat, zoo gaa voort met uitwendige mid-^.^"^^' 
delen, als hier na in de gezigtsverduiflering (o); 

maar 
(a) Albugo, (b) Pterygium, (c) Canthus. 
(d) Tunica Adnata, (e) Albuginea, (f) Cornea. 
(g) Plethoricus. (h) ïélericus. (i) Excrefcentiae. 
(k) Opthalmia. (1) Pupilla. (m) Cicatrix. 
(n) Regimen, (o) Siiffufio. 
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maar indien het hardnekkig is, vereifcht het eeö 
laeelkundige Operatie * De inwendige midde¬ 
len kunnen hier gezamentlyk dezelve zyn, als 
m de Oogontlleeking , en heldere Drop Vp). 
De uitwendige middelen in Oogontlleeking zyn' 
ook dienllig in dit geval, als de veelheid derj 
zuiverende en bytende middelen vermeerderd^ 
wordt, ziepag.50. J.p, 10, II. 

VERDUISTERING (a^ en STAAR (b); 

I. "Pen Verduifiering is een dikke vuiligheid of 
J-j uitwas van het Hoornvlies (c), Bind- 

vlies (d), of wateragtig vogt (e) , welke , als 
ze vafl geworden is, de Staar maakt. 

2, Deeze Ziekten kunnen veroorzaakt wor-. 
den door kneuzingen , vuiligheden, enz. ko¬ 
mende van buiten ^ en van binnen, door alles 
wat de vliezen en vogten kan doen aangroejen 
en verdikken, of daar in andere lighaamen plaat- 
fen, als Ilymige fpyzen, enz. 

3- In beginnpde verduilteringen , Tchynen 
tekenen.verfeheide kleine lighaamen , als vliegen, 

draadjes, fplintertjes-, enz. voor de oogen te 
danfen. De Oogappel (f) fchynt zomtyds zoo 
helder als natuurlyk , hoewel het gezigt ver¬ 
minderd is, ’t welk bekwaam is om dezelve 

- voor een heldere drop (g) te doen neemenj 

. , maar 
* Die nader begeert onderregt te zyn over de manier, 

waarop deeze Operatie gedaan wordt, kan te regt komen 
onder anderen by Ilgy/kr, hiftit. Chirunr., torn. i, tag. 620. 
Anmne van de Oogziekten , Ilde Deel , pag. ^3. en 
St. Tves van de Ziekten der Oogen, pag. 114 en 115. 

Cp) Gutta Serena. 
(a) SufFufio. (b) Catarafla. (c) Cornea. 
(d) Adnata, (e) Humor Aqiietis, 
(f) Pupilla. (g) Gutta Screna. 

Ken- 
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m&si* vcrduiftci’ing ta.ft zelden. ^ beide de 
Oogen aan, of indien beiden» dan niet te ge- 
ïyk, of op dezelve wys : en het vlies hier dun 
en doorfchynend zynde, zelfs daar het allerdikft 
is, ftaat de ligtflraalen niet geheel tegp, en 
vefoorzaakt niet zoo eeli geheele verduiflering 
als in de heldere drop; maar alleen een vermin- ^ 
dering. Een Verduiflering verhindert; maar 
een Staar beneemt allengskens, bynaar of ge¬ 
heel en al, het gezigt ; zomtyds zig uitflrek- 
kende tot den Oogappel, zomtyds over dezel¬ 
ve , of tuffchen het Hoorn en Bindvlies; zynde 
vaflöfbeweeglyk, dik of dun, een regte of een 

baflaard, enz. ^ 
Oude luiden en kinderen kunnen met wel daar Voor- 

van geligt worden ; in de eerfle is de Staar te 
veel verhard en vaft gemaakt; in de laatfle 
niet ryp i maar in de midden leeftyd , is het 
bekwaame tyd voor de Operatie, welke in de 
lente moet gedaan worden. De rypheid word 

; gekent, als een Staar zyn Figuur niet verandert 
na een drukking ; zoo dat dezelve met vreede 
moet gelaaten worden, tot dat derzelycr deelen 
geheel en al niet meer wyken, maar in het al¬ 
gemeen bewoogén worden. 

Indien dezelve niet oud is , doorfchynende, 
zagt, en ’er eenig gezigt overblyft, is zy ge- 
neeflelyk in jonge menfchen; indien ze lang 
geduurt heeft, veroorzaakt door een ontfleeking 
der herfenen (h), of andere hoofd- (i) of zenuw- 
ziektens, is het twyffelagtig. Een Staar wordt 
alleen geneezen door een heelkundige Operatie; 
en in dit geval, indien het gezonde Oog ge- 
flooten zynde , de Oogappel van het andere 

ver- 

(h) Phrenitls. (ï) Cafus Cephalici, 
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verwyd wordt, en een flikkering van het ligt 
bemerkt wordt, kan de Operatie wel uitvallen. 
Zwarte, groene, of geeleStaaren, alle ligt uit¬ 
fluitende , worden ongeneeflèlyk gehouden door 
de Genees-, en gemeenlyk ook door de Heel- 
kunft. Indien de deelen haare natuurelyke 
grootte behouden , kan de Operatie van een 
goeden uitflag zyn. 

Levens De levenswys moet dezelve zyn als in de Oos^ 
"'5'®- ontfteeking (k); zie pag. 51, §. 4. 
Genee- 4- In kleine verduifteringen, gebruik inwen- 
^ dige uitloosmiddelen, als in de Oogontfteeking 

en heldere Drop; maar zonder de aderlating te 
herhaalen, ten zy de Lyder bloedryk is. Voor 
van buiten 

Sacch. Cand. Alb. Sal. Ammon. Crud. ad 
dr. J. m. 

Of 
Sacch, Cand. Alb. Vitriol. Alb, ad fcr, i. Camth, 

Pulveris fcr.£. m. 

, Of 
Sacch. Cand. Alb. Alum. Rup. Subtilijf. Pulv. 

ad fcr. j. Virid. aeris. gr. v. tn. 
Of 

Lap. Tutiae dr.J^. Sacch. Saturn. Catnphor ad 
fcr. j. Mercur. Sublim. Corros. Subtilijf. triti. 
gr. V. m. 

9^. Pulv. Aloes. Sarcocoll. Lapid. Calamiw ad fcr.]. 
Vitriol. Roman. gr. xv. ƒ. Pulv. om daar van door 
een pennetje in het zieke Oog, eens of twee¬ 
maal op een dag, een weinig te blaazen. 

Mercur. Sublim. Corrof. op zig zelve kan zeer 
dienftig zyn, mits het Zelve flleen op de £ 
paalde deelen kan gehouden worden 5 en zeker 

zoort 
(k) Opthalmia- 
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20orc van doorboorde drukwieken (1) kan tot 
dat einde bereid worden, als de gemelde poejers 
gebruikt zyn, om het doorknagen (m) van de 
omleggende deelen voortekomen. Zonder zulk 
eene toeftel, is ’er het uiterfte gevaar inde vol¬ 
gende vogten, welke met vrugt kunnen gebruikt 
worden op de bepaalde deelen ; het oog open 
gehouden en vallgemaakt zynde door een Oog- 
fpiegel (n). 

Rad. Alth. Gumm. Arab, ad dr. j. Coque in Aq. 
Rofar. Ruhr. q. ƒ. Colat. unc ij. Adde Vïni Emet. 
unc]. Camphor, dr. ij. (in Tinöt. Myrrh, dr. ïij. So- 
lutaé) Vitriol. Alb. Sal, Ammon. Crud. ad dr. ij. 
Mercur Sublim. Corrof. Sacch. Saturh. ad dr.j.m.f. 
Collyrium, 

Indien de balfèmagtige midelen (o) de uitwer¬ 
king fchynen te verhinderen. 

Aq. Calcis mcj. Mercur. Sublim. Corr. dr.j. 
Sal. Ammon. Crud. Sacch. Saturn. Vivid. Mris. ad 
fcr. j. m. 

Men moet hier maar een klein gedeelte van 
in eene reis gebruiken , door een fyn linnen 
doekje daarin te doopen , en daar meede het 
deel aanteraaken ,* het oog op de gezegde wys 
behandelende, ’t Is nog beter het deel dikwils 
aanteraaken met Vitriolum Romanum, of ook met 
het Caujlicum Lunare 

(1) Pledget, (m) Excoriatio. 
fn) Speculum Oculi. (o) Balfamica. 
* Terwyl onze Schryver in zyne Verhandeling over 

deeze Ziekten het gevoelen volgt vanGrt/ww, en ande¬ 
ren die hem gevolgt hebben; en hy daarin verfchilt van 
genoegzaam alle nieuwe Schryvers, kunnen wy niet na- 
laaten daar by te voegen , *tgeen anderen over deeze 
Ziekte gezegt hebben. Wy zullen zyne manier van be¬ 
handeling, zoo veel mogelyk is, volgen. 

I. De Fmiuifimng is dat gebrek der Gogen, Waarin de 
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Oogappel, die natuurlyk zwart moetzyn, duifter woTd^^ 
en in, of agter dezelve verfcheiden’ ongewoone kouleiarerf ^ 
gezien worden; hier door ontftaan in het begin verfcheiden"' 
beletzels van het gezigt, en eindelyk volgt ’er eene gei- 
heele blindheid, wanneer het een genoemd wordt. 

2. De naafte oorzaak van deeze Ziekte is eene alleng's-^ 
kens vermeerderende. en eindelyk geheele Öndoorfchy- 
hentheid van hetKriflalIyneLighaam.De verdere oorzaakeh 
hier van zyn in of uitwendig.fnwendig,wanneer’er in plaats 
van een doorfchynende, een dikke en lymige vogt tot het 
kriftallyne lighaam gebragt v/ordt, waar door . deszelfs 
vaatjes verftopt, vernaauwd, en verdroogd worden.' Uit-^ 
wendig , wanneer het oog geftooten, gefchud , of ge-^ 
kwetft wordt. Zommigen hebben dit ongemak gekregen' 
door fterk naar de Zon of het Vuur te zien. 

3. Het voornaamfte kenteken is een wolkje of witag- 
tige verduiftering in, of agter den Oogappel. Wanneer | 
deeze verduiftering overal gelyk is , en ’er nog eenige'| 
beweeging in den Oogappel blyft, en de Lyder geen i 

onderfcheid tuffchen kouleuren , maar wel tuffchen ligt 1 
en duillernis merkt, is het een goede Staary die ryp en 1 
bekwaam tot de Operatie is. Maar wanneer de Oogappel 1 
riog nièf geheel verduifterdis, en de Lyder nogeenigzins' 
onderfcheiden zien kan, moet men zulk een Staar voor 
onryp, en onbekwaam tot de Operatie houden. 

Die Staaren, welke eenvoudig , ryp, en zoo gefield zyn i > 
dat’er in het zieke Oog eenig gevoel van ligt en duifter- i 
nis, en eenigenatuurlyke beweeging des Oogappels over- 
blyft, worden gelukkigfl geneezen. Maar als het druive- 
vlies aan de Staar vafl zit, of verflyfd is, of de Oogappel' : 
eene ongeregelde hoekige figuur heeft, of onnatuuf- i 
]yk vernaauwd is, is de geneezing hynaar h'oopeloos; ^ 
inzonderheid hoe meer de kouleur afwykt van een parel 1 
koleur, en er andere toevallen, van onzen Schryver ge- H 
meld, by zyn. | 

4. Wat de levenswyze en geneesmiddelen belangt, | 
fchoon die zomtyds van eenigen dienft zyn, zyn ze eyen- ^ 
wel in de meefle gevallen vrugteloos ; en men heeft de I 
hoop van geneezing alleen van de heelkundige Operatie 4 
aftewagten. Dezelve, als ook ’t geen voor en na moét 
gedaan worden , wordt breedvoerig bcfchreeven by de 1 
drie gemelde Schryvers . naar welke wy den Leezer wy- i 
zen, om dat onze Schryver ook niet goedgevonden heeft 
zyn Werk door befchryving van Heelkundige-Operation J 
te vergrooten. Zie Heijhr^, tom. i, pag^ 603 tot 612. a 

I.Deel, pag. 136, enz, St.Tuss, pag.2i7 tot246.,| 
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HELDERE DROP C^). 

I. Heldere Drop is een berooving van 
JL>^ gezigt; de oogen helder blyvende , ^^ving^. 

naar het fchynt onaangedaan. 
2. De bloedvaten uitgefpannen.en drukkende Oor- 

op de gezigt-zenuwen (b) kunnen dit veroor-zaaken, 
zaaken , door der zei ver gemeenfchap met de 
Herfenen te beletten; daar zyn gemeenelyk by 
de ontleeding (c) eenige gebreeken in deeze ze¬ 
nuwen gevonden, envoornamelykeenuitdroo- 
ging (d) : het bloed ook te llymagtig of onzui¬ 
ver zynde kan dit veroorzaaken; naardien men 
dit dikwils heeft zien gefchieden , als ’er ver- 
zweeringen (e) te fchielyk zyn geneezen ge- 
weeft. 

3. Een regte Heldere Drop tafl gemeenelyk Kente- 

beide de Oogen aan ; het gezigt van beide kenen, 

gelykelyk verminderende of geheel en al weg- 
neemende. 

4. Indien het gezigt zeer verminderd word, Voorte- 

zonder dat ’er eenige tekenen van een uitwen- 
dige Oogontfteeking (f) zyn, of dryvende lig- 

. haamen gezien worden , word ’er een Heldere 
Drop gedreigd; indien ’er een geheele ‘verdui- 
ftering is, het geftel kwaad, en de Lyder oud; 
indien de ziekte volgt op geraaktheid (g) , of 
de Lyder daar naar heen helt, word ze gemeen- 
lyk ongeneeslyk geoordeeld. Als die overgaac 
geeft het hoop tot geneezing door lang aanhou¬ 
den van uitloozingen en dienftige inwendige 

E mid- 

(a) Gutta Serena, (b) Optici Nt rvi. 
(c) Diiïeétio. (d) Atrophia, (e) Ülcera. 
(f) Opihalinia. (g) Paralyfi^. 
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middelen ; want uitwendige kunnen naaulyks 
eenigen dienft doen. ! 

Levens- 5. Laat de fpys verdunnend zyn, en alle ver* 
' dikkende voedzels , als fpek , ganzenvleefch, 

vifch, kaas , enz. vermyd worden. Laat het 
brood vermengd worden met venkelzaad. Snip¬ 
pen 5 duiven, kuikens, en vleefchnat kan toe- 
geflaan worden, en de wyn met Salie, Oogen- 
trooft, Rosmaryn, Venkelzaad, enz. van genee- 
zende kragt gemaakt (h), kan in matigheid toe- 
geftaan worden. 

Genec. 6, Gebruik vervolgens alle de uitloosmidde- 
^ing. len , vermeld in de Oogontfteeking , pag. 52,, 

53? 54- S* 7? Calomela onder de purgatien; 
hoewel het milTchien hier beter was, als die 
zonder dezelve gegeeven werden. 

Calomel fcr. JJ. vel gr. xv. Conferv. Anthos-. 
Bolus 5 telkens tegen den nagt inteneemen, 

waarop den volgenden morgen moet genomen 
worden een vyfde of zesde deel van de gemeene 
pürgeerdrank. 

Laat 'er zoo zes weeken lang voortgegaan 
worden , indien het noodig is. 

Indien de Calomela naar beneeden werkt, zoo 1 
meng dezelve met ConfeB;. Fracaji. ƒ. m. dr. j. vel 
Laud. Liquid, gtt. xv. maar indien die geduurig een 
buikloop (i) met krimpingen veroorzaakt, zoo 
laat ze na tot dat dezelve ophoud, of door pur*f 
gatien weggenomen is. 

7. Na de uitloozingen of op de dagen tus- 
fchen beiden 

Vin. Alb. Aq. Ftenic. aa mc Sacch. Alb. 
Mill^p» Viv. ad dr.ij. Nuc. Mofch.Jcr.]. Contunde 
fimul et fiat exprejjio, alle morgen drie maanden 
lang te neemen. Of 

-^h) Medicated, (i) Diarrhoea, 
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; PuJv.Millep. me], Sem, Foenic, Dulc. dr, ij, . 
i^uc, Mofeh. SaL Folat. Sucp, Cajior, ad dr. j. Sacch 
Jib. unej^. f. Pulv. Chart, xvi. om ’er tweemaal 
op een dag een van te neemen. 

Of 
Jet Hop. Miner, dr. j. Sal. Volat. Succiri. Cam» 

phor. adgr. iv. ƒ Puh. tweemaal daags te neemen 
met vyf lepels van het volgende mengzel. 

Millep, Fiv. me. vi. Saceb. Jib. unc ij. Croci. 
Nuc. Mofeh: ad dr.ij. Contunde fimul^ Paulatini ad- 
fundendo Fini. Jib. lb ij. Jq^. Finnic, tb j. Stent, per 
dies 4, deinde fiat exprefijlo. 

Dit alles niet helpende, word het bell: geoor¬ 
deeld tot de kwyling (k) over te gaan, en na die 
lot de zweetmiddelen trit de houten; 

ANCHYLOPS, AEGYLÖPS, 
EN TRAANFISTUL. 

i.XJen Jnckylops is een gezwel tuficheh den 
XLgrooten hoek (a) Van het Oog, en 

Wortel van de Neus ; welk als het doorbreekt 
word het Jegylops genoemd , en dit verzwoe¬ 
ren (b) zynde , en de traaneh tegen Wil en 
dank uidaatende , word het Traanfijtui' {c) ge- 
heeten. 

2. Dezelve kan voortkomen van vogten be- Oorzaak 
fchadigende , 't zy door veelheid of hoedanig¬ 
heid ; of van een by tend vogt, knaagende en 
yerzweerende de omleggende deelen. Het kan 
ook komen van uitweiHige kwetzingen y als 
llaagen, e^z. 

Ë 2 3. De 
(k) Salivatio. . 
(a) Ganthiis. (b) Ulcerous. (c> FiftuIaXacrymalis- 
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3. De Anchylops is zomtyds verzeld met een 

ontfteeking (d) , en dan gelykt het naar ^n 
brandig gezwel (e) ; maar als het maar verait 
is, gelykt het naar die, welke papgezwellen (t), 
vetgezwellen (g) , en honinggezwellen (h) ge¬ 
noemd worden. Als het gezwel is doorgebroo- 
ken, en de traanen tegen wil en dank wegvloe- 
jen , terwyl het traanbeentje (i) nog niet be- 
bedorven (k) is, is het een Aegylops. Maar als. 
de verzweering lang geduurd heeft, diep is , 
ftinkt, en het Traanbeentje bedurven wórd, is 

het een Traanfiftul. 
4. Yétxi Aegyhps is moejelyk om tegeneezen, 

dikwils kankeragtig wordende, en het gezwel 
tot een pypzweer (l) overgaande; welke des te 
gevaarlyker is , hoe het meer door de neusga¬ 
ten (m) heen gaat, om dat de beenen daar zeer 
bekwaam zyn om te verkuilen. 

Een Traanfiftul lang duurende, verrot altyd 
het nagelwyze been (n), en is gevaarlyker a s 
zy in een kwaad geftel voorkomt, enlangduu- 
rig hol, of wyd is ; inzonderheid indien het 
nagel wyze en de neusbeenderen bedurven zyn, de 
ftof etteragtig (o) en ftinkend, de pyn fteekend, 
de vaten gefpaimen, en het vel hard ofblaauw. 
Indien de beenen vervuilen, vereilcht de ziekte 
een heelkundige Operatie ; maar als de PYP^ 
zweer niet oud is > en de opening ondiep, Ichoon 
de waterige vogten ’er tegen wil en dank uitloo- 
pen , kan ze zonder dezelve geneezen worden^ 
Begryp het zelve van de Aegylops en 

(d) Inflammatio. (e) Phlegmone. 
(f) Atheromata. (g) Steatomata. 
(h) Melicerides. (i) Os lacrymale. 
(k) Carious. (1) Ulcus Sinuofum. 
fm) Nares. .(n) Os unguis, (o) SanipuiS* 
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5. Verkoelende dunne fpys is de befte metLeveng* 

een zagte beweeging. 
6. Voor alle drie de gevallen, zoo open eenGenec- 

van de kropaderen (p), ten zy groote zwakheid 
het verbiede ; kop ten minflen , of zet bloed¬ 
zuigers, b'laastrekpleiflers (q), of maak geduu- 
rige blaaren, of fontenellen (r), geef zagte pur¬ 
geermiddelen , als in de Oogontfleeking (s), 
pag. 52, g. 6, en ook purgeerende klyfteeren. 
Leg in de tuf&hentyd pleiflers van Maftikgom 
op de flaapen van het hoofd (t) , en indien ’er 
eenige ontfleeking omtrent de oogen^is, ver¬ 
koelende Oogwaters (v), als in de Oogontftee- 
king, pag. 55, g. 9. ' , 

7. Als de Anchylops tot een Aegylops , en 
een vuile zweer word, moet die fchoon ^ ge¬ 
maakt worden. Zie van de Gezigtsverduifte- 
ring (w) en Staar (x), pag. 62, g. 4, 5. Om 
de fpanning en veerkragt van het deel te her- 
flellen, zoo gebruik Oogwaters, als in de Epi¬ 
phora, pag. 58, g. 3- j 

8. Ingeval van groote pyn teffens met de 
ontfleeking, zoo leg ’er de pap (y) op, als in de 
Oogontfleeking , pag. 56 , g. 10. indien de 
omleggende deelen blaauwagtig zyn , zoo bet 
dezelve met Sp. Fini Camphor, 

9. Als de Anchylops doorbreekt, raaden zom- 
mige het werkeiyk brandyzer (z) aan, maar 
een lancet is even dienflig en minder pynelyk. 
Na dat het geopend is, ‘ en het bloed en de ettel^ 
ontlafl zyn, zoo onderzoek of het Traanbeen 

E 3 ver- 

(p) Ven» Jugulares. (q) Epifpaftica. ‘ 
(r) Fonticuli. (s) Opthalmia. (t) Temples. 
(v) Collyria. (,w) SufFufio. (x) Cataraéla. 
(y) Cataplasma. (z) Cauterium 
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verrot is, indien ja , darl is de Operatie nood- 
zaakelyk, en het been moet gefchilferd (a) wolf¬ 
den met Euphorbién getrokken in brandewyn. 

lo. Indien de lagen (b) der neusbeenderen 
pok verrot zyn , zoo gebruik infpuitingen ge¬ 
maakt van Rad. Gentian., Arifiobch. Rot., x 
Euphorb., Camphor. Sp. Vini y&c. 
Om het verder te geneezen (c) 

Linim.Arcceimc^. Praecip.Ruhr.fcr.]. Puh. 
Myrrh, ^ Balfam. Perruv. aa dr.j^. m. 

Zomtyds is de Traanzak (d) verzwoeren, en 
als men dagelyks op de neus drukt, word de 
etter daar uitgeperft; door welke middelen de 
Operatie kan uitgefleld en zomtyds voorgeko- 
men worden. 

VERMINDERING (a) en OPZWEL^ 
. LING (b) VAN HET TRAAN- 

KNOBBELTJE. 

Om- I. Rhyas. is een merkelyke vermindering, 
*fchry- I J of geheel verlies van het Traanknob- 
Kent^^ bekje (c) des grooteh hoeks (d). Maar als het 
Xenen. gemelde knobbeltje te breed of te hoog word, 

wordt het Encanthis genoemd. 
Oorzaak 2. Het eerfle komt van fcherpe vogten het 

Traanknobbeltje bytende, of verteerende mid¬ 
delen (e) te vry gebruikt in de geneezing vanl 
■de Traanfiflul (f). 

Hetj 
1 

(a) Exfoliated, (b) Laminae. I 
(c) Incarning. (d) Saccus Lacrymalis. 
(a) Rhyas. (b) Encanthis. (c) Carunula. 
(d) Canchus. (e) Catheretica. 
(f) Fiftuia Lacryiqalis. 

1' 

'4 
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Het laatfle van het Traanknobbeltje verflapc 

en fponsagtig geworden zynde ; of van over- . 
tollig vleefch opgroejende in de geneezing der 
verzweering (g) in de 1 raanfiftul. 

3. Een is gemakkelyker te geneezen voorte^ 
dan een Rhyas, want, het is ligter wegteneemen kenen, 

’t geen overtollig is , dan te vervuilen ’t geen 
ontbreekt. 

4. Een Rhyas word geneezen door vleefch- 
maakende middelen (h). Druip dan op het deel 
een weinig Balf, Peruv, en Linim. Arccei ad, warm 
gemaakt. Dan 

Myrrh, Aloes, ad dr. j. JJ. FL Rofar, Ruhr. 
,pug. j. Coque in Fini Ruhr, unc iv* ut, fint, Colatii- 
ree unc ij. 

Maak een compres (i) daar mee nat ^ en leg^ 
die over het geheele Oog. 

Gebruik korftmaakende middelen (k) voor de 
Encanthis, als gebrande Aluin, of Preecip, Ruhr., 
of beide te zaamen ; het kan ook aangeraakt 
worden met Vitriol Roman, , twee of driemaal 
op een dag; of indien het hardnekkig is/ook 
met Lap, Infernal,, of het Caufticum Lunare. 
UnguenU Aegypt, en Apojiol, zyn hier insgelyks 
dienftig. Eindelyk , indien de ziekte dat ver- 
eifcht , zoo gebruik een werkeiyk brand- 
yzer (1) , of neem de uitwas weg door ze af 
te fnyden. - 

E ZIEK- 

(g) Ulcus. (h) Incarnativa. 
(i) Pledget, (k) Efcharotica, 
(1) Cautenum Aftuale. 
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ZIEKTEN VAN HET GLAS- 
AGTIG VOGT (a> 

i.TJ'et Glasagtig Vogt word zomityds zoo be- 
JlJL dorven, dat het het gezige verhindert ^ 

of ganfchelyk wegneemt. 
2. Dit kan komen van eenige ongefteldheid 

der vogten in het algemeen , of van deeze 
vogten in het byzonder , als door een flag, 
of iets diergelyks, waar op een verandering 
in deszelfs plaats, een fmelting , of itremming 
volgen kan. 

3. Geen zigtbaar uitwerkzel hier optemerken 
zynde , zyn de kentekenen (b) onzeker, ver¬ 
der dan wy uit voorgaande oorzaaken kunnen 
redenkavelen; om welke reden dit geval dikwils 
verkeerdelyk voor een heldere drop (c) gehou¬ 
den is. 

4. Uitwendige middelen zyn hier van geen ^ 
dienit , indien de oorzaak inwendig is maar 
indien de oorzaak uitwendig is, kunnen uitwen¬ 
dige middelen zeer nuttig zyn. 

Laat de levenswys dezelfde zyn als in de Oog- 
ontfteeking (d), pag. 5t 5 §• 4* 

5. Indien de ziekte komt van een inwendige 
oorzaak, zoo behandel ze als een heldere drop; 
indien van een uitwendige, zoo gebruik, na de 
behoorlyke uitloozingen, plaatsmiddelen, als in 
de Oogontfleeking. Zie pag. 55,56. g. 9, 10,11, 

OOG» 

(a) Vitreus Humor, (b) Diagnoflica. 
(c; Gutta Serena, (d) Öpthaiiiüi. ^ 
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OOGVERDUISTERING met 

GRAAUHEID (a> 

I. \ Is hetKriftal]yneVogt(b) zoo aangedaan Om- 
I /\word, dat het groen word, word 

ziekte Glaucoma genoemd 
2. Deeze Vogt word zomtyds zoo veranderd, Oorzaa- 

bedorven , of verdikt, maar allergemeenfl: in 
een hoogen ouderdom, door onmaatig leezen, 
of fleroogen op fyne werken. Het word hier 
uit gekend, dat alle voorwerpen daar door zig 
als waaflems of wolken doen vertoonen. 

3. Het verfchilt daar in van een Gezigts-Kente- 

verduiffcering (c) , dat de witheid in die ziekte kenen, 

in den Oogappel (d) gezien word, zeer digt by 
het Hoornvlies (e) , maar zig dieper in de 
Glaucoma vertoont , als het naaukeurig be- 
fchouwd word. 

4. Het word in den ouderdom voor ongenees- Voorte.^ 
; lyk gehouden , en moejelyk om te geneezen, kenen. 

I welke de oorzaak ook zyn mag : uitwendige 
I middelen zyn van weinig dienll bevonden. ' I 5. Brandewyn met Campher als in de Oog-Genee* 
; ontfteeking (f3, pag. 55, 5-9- fchynt allerbel1;^‘”S- 

E 5 • hier 

(a) Glaucoma, (b) Humor Chryflallinus. 
I {c) SulFufio. (d) Pupilla. 
I (e) Cornea. (f> Opthalmia. 
! 

I * De Glaucoma word van anderen gezegd altyd verzeld 
te zyn met een Heldere Drop. Zy komt daar in oyereeri 
met de CataraÜe , dat beide , naar hun gevoelen, in het 
Krirtallyne Vogt geplaatft zyn ; maar verfchilt daar in, 
dat met een CataraUa noit een Heldere Drop gepaard is; 
en hier uit kan het onderfcheid tuflchen een CataJ^aSe en 
Glaucoma gezien worden. . 
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hier voor. De inwendige middelen kunnen hier 
dezelfde zyn als in de Heldere Drop (g). Zie 
pag. 66. 

BYZIEND GEZIGT (a). 

I. A Is het gezigt niet onderfcheiden is, ten | 
jl \ zy het voorwerp zeer naby het Oog ge- q 

plaatft is, word die ziekte een Byziend Gezigt 1 
genoemd. 1 

2. Dit kan komen als de Oogappel (b) te veel J 
zamen getrokken is, of de figuur van het Oog 5 
niet toelaat dat de ligtflraalen vallen in een | 
Brandpunt (c) op het Netvlies (d) , ten zy de ^ 
voorwerpen zeer naby zyn. i 

3. Die ziekte, indien zy natuurlyk is, word I 
ongeneeslyk gehouden door geneesmiddelen, 
•hoewel ze gemakkelyk kan geholpen worden - 
door holle Brillen ; maar indien ze voortkomt 
van een zwakheid der deelen, kan de kunft de 
geneezing doen door fontenellen (e), blaaren, 
purgeermiddelen , en zulke middelen, alsvoor- 
gefchreeven zyn in de Oogontfteeking (f). Zie , 
pag. 52, 57* 

■1 

S C H E E L H E I D (a) 
9 

I. A Is de bol van het Oog meer naar de eene, 
dan naar de andere zyde helt, zoo dat , 

de ligtfiraalen fchuins op het Netvlies (b) val- 
len, word dÏQ ziéitQ Strabismus i of geheelheid, 
genoemd. 

2. Dii; 
(g) Gutta Serena. 
(a) Myopia, (b) Pupilla. (c) Focus. 
(d) Retina, {e^ Fonticuli. (f) Opthalmia^ 
(aj Strabismus, (b) Retina, ^ 
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2 Dit kan befmettelyk zyri in Kinderen, of Ooj- 

konien van de geftalte, waar in zy gelegd wor-zaak. 
den, als die niet toelaat, dat het ligt ineenige 
andere rigtlyn tot hunne Opgen komt. Stui¬ 
pen (c) of Geraaktheid (d) kunnen dit ook 
yeroorzaaken, door verdraajing van de Spieren 

der Gogen. « , • 
3. Indien het voortkomt uit de gelteltenis, Voorte¬ 

is het niet gevaarlyk, hoewel moejelyk om tekenen, 

geneezen , indien van geraaktheid , ftuiptrek- 
king, of fcharpe vogten de fpieren prikkelende 
en zamentrekkende, is ze ook moejelyk en ge- 
vaarlyker. 

4. Om die voortekomen , zoo zet de wieg Genee- 
van hetiünd in een behoorlyke plaats met op-zing. 
zigt op het ligt. Doorboorde flukjes Zyde, of 
diergelyke, netjes gelegd, dat er de zieke door 
kan zien, kan het geneezen. 

5. Indien het van Icharpe vogten is, zoo ge¬ 
bruik een Pap (e) van wittebrood, melk, doo- 
ren van eyeren, en laifraan, en purgeer. In¬ 
dien van geraaktheid, zoo gebruik de middelen 
die daar tegen zyn (f),, inwendige ep uitwen¬ 
dige , inzonderheid ftoovingen (g). Zie van de 
Geraaktheid, pag. 27. 

Dit alles word verftaan van Kinderen ; want 
in volwaflenen zyn de vezels gemeenlyk zoq 
ftyf, en hebben zulk een hebbelykheid tot ver¬ 
draajing , dat zy naaulyks de geneezing toer 

laaten *. 
MY- 

(c) CoiivuIfioTies. O) Paralyfis. (ej Cataplasina. 
(f) Antiparalytica. (g) Fojpenta. _ 
* Indien égter bejaarde Menfchen eenig Geneesiniadei 

oor deeze ziekte begeerden, zou men henkonnendo^sn 
derlaten. purgeeren, en gedurig een waaffem tegen het 
}6si doen houden van aftrekzels van Rozenbladen, 

® Oogen-: 
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MYDRIASIS. i 
I 

I. T^en al te groote verw'yding van den Oog* I 
. JLj appel (a) wordt Mydriafis genoemd. ’ 

2. Deeze kan komen van uitwendige onge- ! 
lukken, als ftooten, enz. of van een inwendige | 
oorzaak, als fcherpe vogten , veroorzaakende 
een breeking of verwyding van het Druive- 
vlies (b); of van Stuipen (c), welke deeze uit¬ 
werking beide in Kinderen en volwalTe Men- 
fchen hebben; als in de overvallen (d) merkelyk ' 
gezien word. Ook is het zomtyds erlfelyk. 1 

3. Indien zy pas gekomen is, kan ze , hoe¬ 
wel met moeite, in jonge Menfchen geneezen 
worden. ^ Maar in den ouderdom , en als ze ^ 
erlFelyk is, word ze voor ongeneeslyk ge¬ 
houden. 

4. Indien Stuipen daar van oorzaak zyn, 
moet men daar meefl agt op hebben. 

Indien van een uitteerende gefleltenis (e), 
zoo gebruik de fpyzen voor de Teering (f) yoor- 
gefchreeven, en bet de oogen met warme melk 
en water, of drup Vrouwen zog daar in. Indien' 
van een icharpe vogt op de oogen vallende, 
zoo gebruik de middelen voor de Zinking (g) 
voorgefchreeven. Indien de vogt zig daar neêr- 

zet, 
(a) Piipilla. (b) Uvea. fc) Convulfiones, 

. (d) Paroxysmus. (e) Heflic Habit. 
(f) Pthifis. (g^ Catharrus. 

Oogentroofl, Venkelwatqr, welke ook konnen» gedron¬ 
ken worden. Ook kan men hen laten gebruiken de mid¬ 
delen , die voor de Geiaaktheid zyn voorgefchreven. 
Zoo ’er hier van eenig nut te verwagten was , zou het 
zyn in Menfehen , die dit ongemak in den ouderdom 
gekregen hadden, en nog niet lang daar meede ware» 
«angetaft* 
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zet, zoo behandel het als een Gezigts-verdui- 
ftering (h). Zie pag. 62, 63. 

5. Indien van winderigheid (1) ; zoo Hooi, 
na de algemeene uitloozingen , de oogen met 
een afkookzel van roode Roozen, Chamillen, 
Venkel, en Wynruit, enz. Indien van kneu¬ 
zing , verzeld met een ontfleeking (k), ^o 
behandel het als een Oogontfteeking (1). Zie 
pag. 5 2, enz. ^ ^ 

6. Indien ’er geen ontfleeking is, zoo leg er 
een Pap (m) op van FL Balauji. Rofar, Rubry. 
€ort, Granat.^ Farin, Fabar.^ SigilL Salom. Crod,. 
^c. En’t zy ze erffelyk is, natuurlyk, of toe* 
vallig, zoo gebruik na de algemeeiie uitloozingen, 
^n de wegneeming van die toevallen, die^ niet 
afhangen van de verflapping van het Druiven¬ 
vlies (n), dit volgende: ^ ^ C’/ 

9^. Specierpro Confeêi, F'acajior, Ruk, Aloes. tL 
Balauli, Rofar. Rubr. Cort. Granat, Alum. UJti. 
ad dr 6 Lap- Tutióe dr. j. Sacch, Cand. Alb, dr ij. 
Croci fcr.M. Fïni Alb. unc vi. Aq. Rofar. Rubn 
unc ij. F. Inftifto f. a. Colaturae adde Vim Emetia 
mc i. laat het een Oogwater (o) zyn, waar van 
men dikwils een weinig in het Oog moet laaten 

°'^7^Üit vernaauwing ook, of zamentrekkingEenalte 
van den Oogappel komt een vermindering vm 
het gezigt j ’twelk kan komen vaneen eriTelylcej.^gl^j^jjjg 
oorzaak , een uitwendige, of een inwendige. van deu 
Een inwendige als het Volgt op 
van het lighaam ; een uitwendige als het komt FP 
van eenig toeval, als te veel ligt in het oog 

(h) SufFufio. (0 Flatulentia. ^ 
(k) Infiaminatio. (1) Optbalmia. ^ 
(m) Cataplasms, (ii) Uvea. (,©) Collynum.. 
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gekreegen , of een uitftorting van het watéf-^ 
agtig vogt Cp). 

Indien het erffeJyk is, of in de eerfle geboorte' 
komt, word het van de eerfte dag af gezien- 
Indien de oorzaak inwendig is , als van een 
vervallen geflel, een algemeene geraaktheid (q) 
of fluiptr^kende beweegingen (r) , word het 
gemeenelyk gezien in beide de oogen. Indien 
het by toeval komt, als van kneuziifgen of 
diergelyke , word het gemeenelyk bepaald by 
dat Oog, ’t welk de beleediging ontfangen heeft. 
Is het van een uitftorting van het wateragtig 
vogt, dan word het ongeneeslyk geoordeeld, 
uitgezonderd in de kindsheid, Waar in dit vogt 
fpoedig weder herfteld word. Indien erffel^^k, 
dan word het voor ongeneeflelyk gehouden,' 
al is het maar met een kleine vermindering van 
het gezigt verzeld. 

8. Als het komt van een uit- of inwendige 
ongefteldheid, moet men meeft de oorzaak in 
aanmerking neemen. De geneezing moet men 
verwagten van het gebruik van ftymige (s)' ge- ; 
neesmiddelen, Oogwaters (t). Pappen (v) van 
kruim van brood, enz. dikwils daar op gelegd, 
teffens met bekwaame inwendige middelen. 

Mucilag, Liq, Sem, PJyll, cum Aq, Kofar. 
Extrat}, unc ij. Croci fcr, j. trek het zamen, en ; 
doorged' n zynde zy het een Oogwater- Zie 
van de Oogontfteeking (x) pag. 52. 

ET> 

(p) Humor Aqueus. (q) Paralyfis. 
(r) Motus Convul^i^n. (s'» Mucilaginofa. 
(t; Coliyria. (v) Cataplasmata. (x) Opthalmia» 
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ETTEROOG (a). 

t. TJ en verzaameling vanEtter onderhetHoorn- Om- 
Xh vlies (b) word Etteroog genoemd. 
2. Dit komt van een uit of inwendige oor-^^^ór- 

zaak, als van kneuzingen, fterk roepen , enz. zaak. 
zoo dat ’er een verbreeking der vaten in het 
Druivenvlies (c) veroorzaakt werd; of van een 
bytend fcherp bloed of vogten , de vaten kna¬ 
gende of bytende. 

3. Indien deeze ftof over den Oogappel (d)Kente. 

been gefpreid word , word het gezigt vermin- 
derd. In de beweeging van het Oog beweegt 
de Etter .met het zelve. Zomtyds gaat ’er een 
roodheid en een klopping in het Oog voor. 

4. ’tis zeer moejelyk om te geneezen , zooVoortc- 
in deszelfs verzaameling, terwyl het verzaa- kenen, 

meld word, of als het een verzweering (e) 
kanbrengt. 
I 5. Laat de fpys verzagtende en dun zyn, in- Levens- 

dien gy het wilt doen verdwynen. Maar als het^^^* 
verzwooren is, of geheld om te zweeren, kan 
’er meer vryheid van fpys toegeflaan worden. 

6. In het begin van de ziekte , en om de^enee- 

Izweering (f) voortekomen 
|, 9?. Jq.Plantag.^ TM. Myrrh, ad unc], FiniAlb. 
\unc jj. Camphor, dr, j. Opii gr, v. ƒ. Collyrium, 

Pappen (g) zyn ook dienftig van Rad, SigilL 
Salom, Album, Ovi, ^ 

7. Indien dit de zweering niet voorkomt, 
houd dan op met de uitloozingen, en bevorder 
deeze 

(a) Hypopyon, (b) Cornea, (c) Uvêa. 
(d) Pupilla. (e) Ulcus. (f) Suppuration 
(g) Cataplasmata. 
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Micae Fanis Alb, me ij. Coque in DecoSlo FoL 

Malv, ad Conjiflentiam Cataplasmatis, et adde Pulv. 
rad, Alth. Sem, Lin, Fannigr, ad dr, ij. Croci dr,jl, 
Olei, Liliot. Alb, unc^, f, Cataplasma , tweemaa! 
daags op het Oog te leggen. 

8. In den tuflehentyd. 
T^, Aq, FL Chamaem. Mucilag, Sem, Pfyll, De^ 

Codt, Peëtor, Vini Canarini ad um ij. Pub, Croci 
dr, j. ƒ. Colly rïum, dik wils te gebruiken. 

9. Indien de ilof fchynt ryp te zyn, en nog- 
tans niet openbreekt, laat 'er dan de operatie 
aan gedaan worden *. Gebruik daar na dezelve 
of diergelyke Pap en Oogwater (h); alleen wat 
doojer van een Êy daar by doende; houd daar 
meede aan voor weinige dagen om de pyi^ te 
verzagten , en de ontlalling van goede Etter te 
bevorderen; maar niet veel langer , uit vrees 
van te groote ryp wording ; of uitvloejing van 
vogten 5 welke de geneezing moejelyk zou 
maaken. Gebruik nu , daarom , uitloozende, 
en zuiverende (i) middelen. De Zalf (k) in de 
Oogontfteeking 5 pag. 57, J. ii. is ook hier 
goed. 

Of 
* Deeze word befchreeven op de volgende wyze. 

Het zieke Oog word. gehouden tegen over een helder 
ligt, en het hoofd van den Zieken gelegd tegen de lea¬ 
ning van een zetelftoel : Vervolgens word ’er een ope¬ 
ning gemaakt in het Hoornvlies , onder den Oogappel ^ 
zonder egter de Regenboog te kwetzen. Door de ope- 
ning word laauw water ingefpoten , om de Etter uit te 
zuiveren. Men legt op het Oog een kompres , nat ge¬ 
maakt in Rozen-, Venkel-, en Weegbree-water, met wit 
van een Ei gemengd. Deeze kompres word met dit 
zelfde vogt gedurig nat gehouden. Zoo lang de Etter 

'iiiet geheel gezuiverd is, word de wond opengehouden; 
dog, indien die niet meer voorden dag komt, laat men 
dezelve toelopen. 

(h) Collyrium. (1) Detergentia, (k) Unguentujii, 
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Of 

^. Vini Alb. Jqi Rojar. Ruhr, adunc]. Tm£l. 
Myrrh, unc^. m.f. Collyrium, 

10. Ook kan ’er wat poejer van Myrrhe by 
- dfeZalf gedaan worden. Als de vezweering wel 
gezuiverd en geneezen is zoo droog ze op met i 
Oogeniet (1) by het Oogwater te doen 

Axung, Por dn. unc j. Lcip. Tutiae, Calamln. 
ad dr. j. jj. Puh. Subtilijf. Myrrh, fcr. JJ. ƒ. Ün- 
guenturn. 

1^. Flor. Rofar, Cort. Granat. ad dr. j. Coque in 
Aq. Fohtdm q. f. Colat. unc iij. Adde Vihi Ruhr, 
unc j. Lap, Tutiae^ Calamin., Xroch. Alb. Rhafa ad 
dr. j. s-f Collyrium. 

II. Indieri de verzweéririg (leeds hardnekkig 
blyft of kankefagtig (m) word , kunnen uit- 
löozingen met Calomelé, of een zagte kwyling (n) 
beproefd worden. 

waterblaasjes Ca> 

I. 'TX leine blaasj’es gekomen op het Hoorn- (b) 
JV of Bindvlies (c), en met water’ vervuld, 

worden Phlydaende genoemd. 
2. Deeze kunnen komen van een bytende Oorzaak 

vogt ih het weiagtige deel van het bloéd , 
eenige uitwendigé oorzaak het zelVe doende 
uithorten. De blaartjes op het Bindvlies zyn 
töod ; die op het Hoornvlies zwartagtig, in- 
dien zy op de oppervlakte zyn ^ maar witter, 
als zy dieper in het Hoornvlies liggen. 

F 
% 

(1) Tutia. (m) Cancrofum. (n) Salivatio. 
(a) Phlyétaenae. (b) W Adnata, 
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Voor- 3. Die op het Hoornvlies zyn minder ge- 
tekenen. vaarlyk dan op het Bindvlies , en die op de 

oppervlakte zyn, minder gevaarlyk dan die dic- 
per liggen. _ ... 

Genee- 4. De geneezing is geheel en al dezelve met a 
zi"S- die van de laatll gemelde Ziekte , het Etter- | 

oog(d). I 

ZWEEREN Ca) op het HOORN- % 

EN BINDVLIES. . 1 

I 
I. Zweeren op het Hoorn- en Bindvlies ^ 

kunnen komen uit een verandering* van | 
een der voorgaande Ziekten , en zyn gemak- I 
kelyk of ongemakkelyk om te geneezen, naar .. 
derzelver aard en het geilel van den Lyder. 

2. Indien de Zweer is op het Hoornvlies, \ 
word ’er wit gezien in het zwart van het Oog; \ 
en is ongemakkelyker te geneezen dan op het | 
Bindvlies, alwaar het roodagtig is. 

3. De geneezing is dezelve als van het Etter- 
oog, als ’er eene verzweering van voortkomt, I 
Neem alleenlyk in agt, dat de zuiverende (b) 
en prikkelende geneesmiddelen hier moeten ge- 
mengd worden met balfemagtige (c). 

B R E E K I N G van he'T ^ 
HOORNVLIES. i 

• - i • * 

ï.TJen fcheiding van het geen geheel is (a) 
Xh komende in het Hoornvlies (b) , laat ; 

* het 

(d) Hypopyon. = 
(a) Ulcera. (b) Detergentia. (c) Balfamica. 
(a) Solutio Continui. (b) Cornea. 

I 
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het wateragtig vogt (c) op het Druiven vlies (d) 
tiitloopen. 

2. Dit kan veroorzaakt worden door cen 
Zweer of wond in het vlies; of een toevloed van 
Vogteri-welke dezelve iiitzet en breekt. 

3. Zy word gemeenelyk voor ongeneeslyk 
gehouden. Maar als ze pas gekomen is , zoo 
lég 'er 5 na de algemeene uitloozingen, opdroo- 
gende (e) balfemagtige middelen op, een wéi¬ 
nig Zuiverende (f) gemaakt, als in de Epiphora, 
pag- 58, 5. 3- 

UITVALLING van het 

D R U I V E N V LI E S. 
t. |rXaar zyiï vier verfcheide zoorten of trap- 

pen van de uitvalling van het Druiven- 
/lies, met opzigt op de grootheid en de ver- 
>udering. *' 

2. De geneezing is in die alle bezwaarlyk. 
ndien het niet gelukt met zamentrekkende 
niddelen (a), Zoo neem uw toevlugt tot de heel- 
mndige Operatie *. 

F 2 GER- 
(c) Humor Aqueiis. (d) Uvea. 
(e) Deficcativa. (f) Deterfiva. 
fa) Addringentia. 
* Ik kan niet anders zien , of onze Schiyvef beoogt 

lier die Ziekte, welke een druifwys gezwel, of van de 
'uden Staphyloma genoemd word. De vier zoorten, waar 
an hy fpreekt, hebben verfcheide namen , haar mate het 
ezwel een verfcheide figuur heeft ; zynde namelyk Ra- 
yngezwel , Appelgezwel, Spykergezwel, en Vliegen- 
ezwel. De oorzaak van dit ongemak is de verteering 
an het Hoornvlies door een vogt, dat bet zelve van 
innen in de voorfte kamer van het Oog doorknaagt : 
aar door gebeurt het, dat het zelve zwakker wordende, 
iet in ftaat is de drukking van het wateragtig vogt te 
'ederftaan, maar naar buiten uitwykt, en naar mate van 

c
o
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GERSTENGRAAN (a) 
EN HAGEL (b). 

I erftenkoorn en Hagel zyn kleine Gezwel-^ 
’ Vj letjes (c) die aan de Oogleeden komen ,1 

en de eèrlte naar een Gerftenkoorn, en de laat-l 
fte naar een Hagelfteen gelyken. | 

2, Deeze verdwynen dikwils , of zweeren en 
geneezen vail zelfs ; maar indien zy langzaam| 
tan ’tbeweegen komen, zoo leg’er op Diachyl.r 
cum Gumm., of een Pap (d) uit kruim van wit- ^ 
tenbrood, enz. of inc^en Zy met willen zwee-] 
ren kan een weinig Empl. of Ung. Mercurtale die;, 
doen verdwynen. [Of men verteert die ook welï 
door ze met de onderaardfche Steen (e) aante-^^ 

raken.] | 

y E R E*E NI GI N G der | 
OOGLEEDEN. | 

I. f^e Oogleeden groejen zomtyds in dej 
' I J Oogontfteekingen (a) aan malkander ;j 

eii 

(a) Hordeolum, (b) Grando. (e) Tubercula. j 
(d) Cataplasma. (e) Lapis Infernalis. 
(a) Opthalmia. 

de verfcheidenheid der drukking, verfcheide figuren aan» 
neemt. Ook gebeurt het zomtyds , dat het Hoornvlies^ 
gekwetfl; zynde, het Druivenvlies door de perzing naar 
bulten uitgaat. De Operatie , waar op onze Schryver^ 
het oog heeft , gefchiet met een fcherpe naaide , waar 
in een zyde draad is , door het g.ezwel heen te fteken ;i, 
^twelk gefchied zynde , word de naaide weggenomen 
en het gezwel by de draad afgefneden. De wond van:^i 
het Hoornvlies W'^ord behandeld , als in het voorgaande 
Hoofdftuk , over de breeking van het Hoornvlies, va» 
onzen Schryver gezegt is. 
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en ’t is ook daar benevens niet ongewoon in jonge 
Kinderen. 

2. Voor de laatflen, gebruiken de Minne- 
moeders een mengzel van boter en bier , of 
ivarme melk, enz. Maar indien de véreeniging 
[terk, of natuurlyk is, moeten de Oogleeden 
loor fnyden van malkander gefcheiden worden, 
m gebruik na de Operatie een opdroogend 
3ogwater (b) , als pag. 55 ,’5. 9. met een 
compres. 

DERDE AFDEELIN-G. 

Ziekten der Neuze. 

Vermindering en Verlies van 
REU K. 

ermindering of verlies van Reuk, is of 
V natuurlyk of toevallig ; als van zwee- 

en (a) in de neusgaten (b) , afknaaginge van 
letdnotvlies (c) , verkoutheid (d) , Hinkende 
Neuszweer (e), vleezig uitwas (f) ^ flymprop (g) 
mz. of opHopping van eenige uitloozing, koude 
matten, enz. 

2. Indien het natuurlyk is, word het onge- 
leeslyk geoordeeld; en indien het langduurig, 

F 3 ver» 

(b) Collyrium. 
(a) Ulcera. (b) Nares. 
(c) Membrana Pituitaria. (d) Coryza. 
(e) Ozccna. (f) Sarcama. (g) Polypus, 
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verouderd, of van een oorfpronkelyke oorzaali 
is, nimmer dan indien het nog nieuw en van 
een toevallige oorzaak is. . -j i 

Q. Indicii het V3.tten V3.ïi koude ^ yerkoutheici j| 
of iets diergelyks de oorza.3.k is ^ moet men on| 
te ffeneezen daar op voornaamentlyk agt hebben 
Indien het oorfpronkelyk is en langduung, er 
de alffemeene uitloozingen, blaaren, I ontenel 
len (h), enz. rèeds vooraf gegaan zyn , gee 
dan geneesmiddelen , die de zenuwen pnkke 
len, alsMoftaardzaad(i), Rammenas(k), enz 
in Wyn getrokken , vlugtig zout van Harts 
hoorn,, Brandfteen (1), Camphor. Cajlor. , ei 
]a.a.t ^er gerooken worden s,3.n SciL volut. OUoj, 
of het zelve met water verdund door de neus 
gaten opgefnooven worden. Leg wat Kamphe 
op glimmende kooien, en laat de reuk door dei 
Neus ontfangen worden. Als de ziekte hard 
nekkig blyft , zoo gebruik flerke niesmidde 
len (m) , als pag. 3 , §. 6, en leg eindelyk eei 
blaastrekpleifter (n) op het hoofd. ' | 

V E R K O U T H E I D (a). , 

'Om- I. W^Verkoiitheid is eenzoort van zinking(b)| 
l'chry- ^ komende van een ai te gioote aflbhej 
ving. (ling gemaakt door de klieren (c) in de hollig 

heden des voorhoofds (d) en der neuze. 
Qoj.. 2. Dezelve kan veroorzaakt worden doo 
zaak. fferk drinken, lang in de Zon te bly ven, koud 

op het hoofd te vatten, enz. 
3. ’tGee 

(h) Fonticuli. (i) Semen Sinapi. 
(k) Raphanus Rufticanus. (1) Sucdniiin. i 
(m) Sternutatoria. (n) Veficatoiium. | 
(^a) Coryza, (b) Catharrus. 
(c) Glanduiae. (d) Foramina Frontis. ' 

V 
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3. *t Geen hier voorgaat, is een groote ver- Ken- 

ftopping in die klieren; veroorzaakende pyn in tekenen, 

het hoofd, en een dikwils herhaalde vrugteloo- 
ze pooging om daar van vry te worden door 
het neusbloeden. Dit veroorzaakt zomtydseen 
afknaaging (e), zynde deeze vogt zoo fcharp, 
dat zy de fnot (f) wegneemt, welke de neus (g) 
van binnen befmeert, inzonderheid indien de 
.afvloejende vogt dun is. 

4. Indien ze niet verouderd is / weinig , enVoortc- 
van een uitwendige oorzaak, is de geneezing^^”^ti. 
gemakkelyk, maar indien langduurig en verzeld 
met knaagingen en verzweering (h) , is zy 
moejelyk. 

5. De verzameling van llym (i) in de hol-Genec- 
ligheden van het voorhoofd, kan daar uit weg-^i^S» 
geholpen worden door dienftige niesmidde¬ 
len (k) , waar mede men kan ophouden , als 
het wegvloejen daar van toeneemt. 

6. Gebruik in de verkoutheid dezelve aftrek¬ 
kende middelen (1) , als aderlatingen en trek- 
pleifters (m) , purgatien, en andere inwendige 
middelen^ als in de Zinkingen (n), ziepag.46, 
47. Indien de neus doorknaagd is, zoo fpuit’er 
naar gelang, met een fpuit warme zoete Aman¬ 
delolie , of Rozenzalf (o) in. 

7. Een ziekte hier mede overeenkomende, 
dikwils voorvallende in jonge Kinderen , ge- 
meenlyk genoeipd door de neus fpreeken (p), 
komt van een verzameling en Hilftand, of dik- 
wording van het weiagtig vogt (q); of een hoe- 

F 4 veel- 
9 

(e) Excoriatio. (f) Mucus. C§) Nares. 
(h) Ulcera. (i) Pituita. (k) Sternutatoria. 
(1) Revulfiones. (m) Epifpaftica. (n) Cacharri. 
(o) Pomatum, (p) Snuffles, (q) Serum. 
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veelheid van fnottige of flymige ftof in de hoh 
ligheden van het voorhoofdsbeen (r). 

8. In dit geval druipt’er gemeenelyk een wa-^ 
teragtig vogt uit de neusgaten; veroorzakende 
een moejelykheid of fhuiting in de uitlpraak, 
^Is de kinderen fpreeken. 

9. De geneezing word gemeenelyk volvoerd , 
door het hoofd des Lyders warm te houden, en ; 

, dienftige zalven te gebruiken. Ten welken 
einde, zommigen een mengzel verkie^^^ van 
oud fmeer en brandewyn ; ’t welk zy in overr 
vloed ftryken op de kruin (s), het voorhoofd, 
en de flaapen (t). Op het volgende kan men 
meer ftaat maken 

9;. Ung, Dialth, , vel OL Amygd, dulc, unc j. 
Sp. Vini Camphor, unc Sp. Lavend, Sal. volat, OL 
ad dr.]. m. f. Linimentum. 

10. Indien deeze manier vrugteloos bevonden ; 
word , kan ’er een zagt purgeermiddel gegee^. 
ven, en naar gelang herhaald worden. Een zagt 
niesmiddel (v) kan ook gebruikt worden. 

Fol Beton, dr. j. Lilior, Qonvall. fcr. ij. , 
]<Juc. Mof oh. Caryoph. Cort. Liman. ad. fcr.$. m.f, 
Fulvh om daar van zomtyds een weinig op te 
fnniyen. ^ ^ ' 

ii; De ziekte nog al blyvende, kan ’er een 
trekpleifter (x) in de nek gelegd worden, of 
twee agter de ooren; een fontenel (y) kan nog 
diendiger zyn; maar indien het Kind meer dan 
twee maanden oud is, zal het nuttig zyn een zagt 
braakmiddel (z) van Ipecacuanna te geeven. 

12. Als deeze ziekte verzeld is met hoed of 
' ver- 

(r) Foramina Frontis. (s) Vertex, (t) Tempora. 
(v) Sternutatorium. (x) EpifpafticuiTi. 
{,y) Fonticulus. (z) Fmeticum. 
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veïkoutheid , kunnen Olie en balfemagtige (a) 
geneesmiddelen van dienft zyn. Ook zyn wel- 
g^pafte ftoovingen (b) , gemaakt van warme 
welriekende kruiden (c), zomtyds van een goe¬ 
den uitüag. 
' Herb, Majoran, Fl. Chamom. ad m, Bacc, 

Jmip. Laur, ad dr, ij. Coque in Aq. Fontana q.f. 
Colat, ib j. Adde Sp, Vini Camphor, unc j. ƒ. Fotus., 
twee of driemaal daags met wolle lappen warm 
op het aangetafte deel te leggen. 

Of de waalTem van dit vogt kan bekwaame- 
lyk.ontvangen worden op het deel, waar in de 
verflopping is, kunnende daar naar toe gerigt 
worden door middel van een tregter, 

N I E Z I N G (a). 

I. T^e Niezing kan veroorzaakt worden door 
jlJ een prikkeling van de vezeltjes (b) der 

neuze , ofvaneenigefcharpe vogt, koude lugt, 
fcherpe deeltjes , uitwendige icherpheid , of 
traanen door de neus vloejende. 

2. Zeis naaulyks ooit doodelyk, of zelfs ge- 
vaarlyk , ten zy in bloedflortingen (c), zyde- 
wee (d), iongonfleekingen (e), of diergelyken. 
In geflellen aan de opflyging (f) onderheevig, 
of in geval van harden arbeid , word ze voor 
goed gehouden, of als ’er een uitwerping^ van 
huimen (g) vereifcht word. Als ze niet fchielyk 
kan geneezen worden, word ze voor gevaarlyk 

F 5 

(a) Balfamica. (b) Fomenta. (c) Aroinatica. 
(a) Sternutatio. (b) Fibrillae. 
(^c) Haemorrhagiae. (d) Pleuritis. 
(e) Peripneumonia, (f) PalÏÏQ Hyfterica. 
(g) Expeétoratio. 
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gehouden. Als ze komt van een vloejing der 
traanen door de neusgaten , word ze opgehou¬ 
den door de traanklieren (h) te drukken of 
zamente trekken. 

3. Indien de oorzaak inwendig is , zoo be- 
liandel het als de verkoutheid (i) , met zoete ‘ 
Amandelolie, of warme melk ’er in te fpuiten. 

Of 
OL Amygd, Ditlc, Laöè, Vciccin. ad unc jj. 

Opa fcr. j. nu ƒ. Injecèio. 

STINKENDE NEUS-ZWEER (a). 

Om- i.'Cen Stinkende Neus^zweer is een verzweer 
fdiry- JJ/ring (b) in een of beide de neusgaten, 

waar in de vogt zeer fcherp of bytende, flin^ 
kend, als vuile etter (c) is, en dikwils vermengd 
met bloedige fnot (d). 

Oor- 2. Ze komt zomtyds van verzuimde of 
kwaalyk behandelde verzweeringen, wonden, 

kenen. kneuzingen in de neusgaten, inzonderheid 
in geitellen aan de fcheurbuik (e) , verharde 
klieren (f), of venusziekten (g) onderheevig; 
in welke gevallen zy dikwils kankeragtig (h) 
worden. Zy is gemeenelyk pynelyk, en heeft 
een zwarte korft, met bloedige fnot; zomtyds 
volgt ze op neusbloeden; welke beide, als zy 
te lang worden tegengehouden, niet alleen de j 
ademhaling door de neus kunnen hinderen, maar 
ook oorzaak worden van een Ilymprop (i). 

Voor- 3. De verzweering verlpreid zig dikwils, en 
tckcnci}. vreet 

• (li) Glandulae Lacrymales. (i) Coryza. 
(a) Ozaena. (b) Ulcus, (c) Sanies. 
(d) Mucus, (e) Scorbutus, (f) Scrophulae. j 
(g) Lues Venerea, (h) Cancrofa. (i) Polypus. i 
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vreet de vleugelen der neus (k) door; en in an¬ 
dere gevallen verteert ze het middelfchot (1) 
van de neus , het kraakbeen (m) , en het 
beentje van *t gehemelte (n) 5 inzonderheid in 
Venusziekten. Indien de verzweering niet oud 
en niet pynelyk is, en de vogt een bekwaame 
dikte heeft, en niet fcherp is, de korft zagt, 
en gemakkelyk fcheidetide , is ’er gelegenheid 
om ’er gunftige gedagten van te hebben; maar 
indien ze kankeragtig is, komende in kwaade 
geftellen, en inzonderheid indien ’er een knobbel- 
gezwel of venusziekte by is, is het waarfchynlyk 
dat ze zeer hardnekkig zal zyn. , . 

4. Om de feherpheid van de vogt te hulp te Genee 

komen, na de dienftige uitloozingen , als pur- 5- 
gatien, fontenellen (o), enz. 

OL jimygd, Dulc. unc j. 01. Caftor. ar. ], m. 
Indien de pyn groot is, zoo doet ’er by Cam^ 

phor. Croci ad fcr. ]. Opïi fcr. jn. f. Injedèio. 
Indien de verzweering ftinkend is, en gy ver¬ 
moed het een kwaad zoort te zyn, of indien ze 
kankeragtig is , met een knobbelgezwel, of 
venusziekte_5 zoo laat kwylen. 

5. Na het gebruik der infpuiting is een zagt 
niesmiddel (^p) dienftig om de affcheiding van de 
korft te verhaaften. ^ ^ 

FL ^nthos. Lavend, ad fcr. j. Cort. L^^on. 
Skcat/fcr. j. Tabaci Virg. gr.^^x. f. Sternutatorium. 

Naderhand om het te doen zweeren.^^ 
Liniïïi. Atc(bI unc. j. Fitell. Ovi dr. ij. Pulv. 

Subtïlijjr. Myrrh, dr.]. Aloes dr.&. Praecipit. Ruhr. 

Laemg.fcr. ]. m. . t. • i 
Als de ftof w«l verzwooren is, het uitloopen 

ver- 

(k^ Alae Nafi. (1) Septum, (m) Cartilage. ^ 
(n) Os Palati. (o) Fonticuli. (p) Sternutatorium. 

I 
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verminderd , en de pyn , flank, enz. bynaar 
weggegaan, zoo droog het op met de watertjes, 
als in de flymprop (q). Voor elk verband kan 
’^r een weinig warme melk door de neusgaten 
opgefnooven worden, en geef na de geneezing 
wat purgeermiddelen uit kwik (r). Indien ze 
tot een flymprop verandert, zoo behandel ze 
als het volgende 

SLYMPROP EN VLEEZIG 
UITWAS (a). 

I. "pen Slymprop der Neus is een uitwas in een 
of beide de neusgaten , met veele wor-^ 

telen aan derzelver inwendige holligheid vafl 
zittende , en van verfcheide kouleuren zynde; 
zomtyds nederhangende, en de ademhaling en 
fpraak hinderende; of anders neerhangende tot 
op het lelletje (b). 

Indien zulk zoort van uitwas geen wortels 
heeft, of maar eene aan een hangende wortel, 

word 

(q) Poijrpus. (r) Purgationes Mercuriales. 
(a) Sarcoma, (b) Uvula. 
* Naardien deeze ziekte veeltyds met eene kwaade ge- 

lleltenis des lighaams verzeld gaat, zal het niet ondien- 
ftig zyn, de inwendige middelen tot derzelver geneezing j 
voorteftellen. Zoodanige zyn afkookzels , trekzels, j 
of Amandeldranken uit verzagtende. en tegeri fcheur- 
biiikige wortels , kruiden , en zaaden, als daar zyn 
Althéa, Malva, Becabunga, Fumaria, Lapathum, Najlurtium, 
Cochlearia, Trifolium. ^c. Ook kan ’er geduurig gebruik 
gemaakt worden van kookdranken uit Pokhout, Safla- 
tras, China, Sarfaparilla, enz. welk# zelfs voor de ge> | 
woone drank kunnen gegeeven worden. Voorts word r 

deeze Ziekte behandeld, gelyk Scheurbuik, Spaanfche * 
Pokken , of diergelyke ongemakken , waar van onze 
Schiyver naderhand fpreken zal. 
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^ofd bet Vkezig Uitwas genoemd. Zoo dat 
die kan worden aangemerkt als een beginnende 
flymprop, en ook dikwils daar in verandert.^ 

2. Pe flymproppen konnen zyn veel, weinig, Kente» 
of vleezig; fnotagtig (c), zagt, of kraakbeem kenen, 
agtig (d) ; pynelyk, fcirreus (e), of kankerag- 
tig (f) ; van kouleur wit, rood , of blaauw^ 

^ Dezelve komen dikwils in geitellen aan verharde 
klieren (g) of kankers (h) onderheevig teffens 
met venusziekten, (i), zweeren (k) , Hinkende 
neuszweeren (1), enz. 

3. Een flymprop is ongemakkelyker te ge-Voorte^ 
neezen dan een vleezig uitwas; hoewel een kenen, 
zagte , witte , of roode , volwaflen , en maar 
weinig wortels hebbende, gemakkelyker te ge- 
neezen is na de operatie ; maar indien ze kan- 
keragtig of fcirreus, en de kouleur blaauw is ^ 
indien ze verfcheide wortels heeft, hard en 
valt is aan haar bovenfte deel , langduurig, 
pynelyk, zakkende tot tegen aan de llrot (m), 
enz. is de geneezing moejelyk, en de operatie 

1 gemeenelyk gevaarlyk of vrugteloos ^ bytende 
middelen (n) komen in deeze gevallen beter 

i dan die te pas. ^ 
4. De levenswys (o) moet hier dezelve zyn Levens- 

als in de kankers. 
I 5. De algemeene uitloozingen moeten de ge-Genee- 

I neezing beginnen, als aderlaten, koppen, pur=^ 
geeren, fontenellen (p), trekpleiue (.9v 5 coma. 

Neem in agt dat de geneezing gefchikt moet 
I zyn naar de oorzaak, ’t zy van een klier- 
I ^ gezwel 3 

' (c) Pit;uito(us. (d) CartilaginoOis. (e) Scirrofus. 
■ (f) Cancrclüs. (g) Scrophulae. (h) Canen. 

(i) Lues Venerea, (k) Ulcera, (l) Ozaenae^ 
(m) Larynx, (n) Gatheretica. (o) Regimea*. 
(p) FonticuU. C9) 
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gezwel, kanker , of venusziekte , enz. in elk 
van welke gevallen gebruik de dienftige inwen*> 
dige middelen in die byzondere Ziekten. 

(5. Bcfmeer voor een beginnende VJeezige 
Uitwas de inwendige weg met Amandelolie of 
Appelzalf (r), en geef een llerk niesmiddel (s) 
om het zelve uittedryven. Maar dit moet niet 
ondernomen worden, als de Lyder geneigd is 
rot neusbloeden , bloedryk is , of de vleezige 
uitwas fchynt voorttekomen van een breeking 
van eenige bloedvaten. Verzagtende ftoovin¬ 
gen (t) kunnen evenwel daar op geipooten 
worden. 

9:. Fol Alth. Mah, aa m. jj. Sem. Lini, Fanugr. 
FL Cbamcem. ad pug, j. Coque in La6t, Vacc, q, ƒ 
Colat, unc v. Adde TM, Myrrh. Camph. unc j. 
Naderhand kan zoete Amandelolie op dezelve* 
manier op den duur gebruikt worden. 

7. Indien ze geen doortogt geeft aan deeze 
middelen, zoo trek ze zagtjes uit de weg aan 
kleine Ilukjes, met een tangetje , op verfchei- 
de afftand van tyden ; de openingetjes toeflui¬ 
tende als ’er gelegenheid is; en een nieuwe! 
groejing belettende, door dienftige opdroogen- 
de (v) poejers en watertjes , zulke als hier na 
voorgefteld zullen worden. 

8. Maar indien wegens de pyn , fcirreus- 
heid, of diergelyke, de tang niet gebruikt kan 
worden , en de gemelde wys niet helpt, zoo 
behandel het gelyk een beginnende flymprop, 
als volgt. 

9. Neem eerfl: in agt, dat hoewel een be¬ 
ginnende Slymprop dikwils gelegenheid geeft tot 

zulks 

(r) Pomatum, (s) Sternutatorium. 
(t) Fomentationes. (v) Deliccativa, 
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zulke geneesmiddelen die andere vleesagtighe- 
den verteeren; nogtans het inwendig vlies van 
de neus van een teer gevoel zynde, als het van 
deszelfs fnot beroofd is, moet alle mogelyke 
zorg aangewend worden om die fnot te behou¬ 
den , of deszelfs plaats te vervullen met ver- 
zagtende middelen, gelyk Olie van zoete Aman¬ 
delen , verzagtende afkookzels , enz. Neem 
ten tweeden in agt , dat flerke bytende en 
brandmiddelen (x) hier gebruikt zynde, dik- 
wils het gezonde deel van de neus aantallen; 
en ook in Haat zyn , als zy alleen gebruikt 
worden , om de vaten doortebyten , en een 
bloedllorting (y) te veroorzaaken , en moeten 
daarom gemengd worden met zamentrekkende 
middelen. Ten derden , drooge poejers wor¬ 
den hier met meer zwarigheid en onzekerheid 
op de Ilymprop (z) gelegd , dan als zy met 
fmeeringen (a), oliën, enz. gemengd worden; 
hoewel 'er een werktuig zou kunnen bedagt wor¬ 
den om de geneesmiddelen op de flymprop alleen 
te leggen , zonder de byleggende deelen te be- 
fchaadigen , 't welk van onmiddelyker dienll 
zou zyn. 

10. Vögtige verteerende middelen (b) moeten 
niet in de Neus gefpooten worden, maar voor- 
zigtig daar by gebragt met een provet (c), zynde 
eerll in linden ingetrokken. In het gebruik van 
deeze middelen moet voortgegaan worden, tot 
dat de uitflag tooilt, dat 'er voor dezelve geen 
verder gelegenheid is. Indien de poejers te 
veel plaats bellaan en hinderen , zoo fpuit die 
af met warme melk of diergelyke. 

II. Hier 

(x) Caudica. (y) Haemorrhagia. (z) Polypus. 
(a) Liniments, (b) Catheretica. (c) Spccillum. 
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11, Hier volgen de voorfchriften (d) die 
gebruik zyn. 

9;. Flor. Rofar. Ruhr, Pulv. Sabin, ad dr. j. 
Balaujl. dr. R. Vitriol. Alb. fcr, j. m. 

Of 
Cort, Granat. Rad. Tormentill. Bijlort. Flor, 

Rofar. Rubr. ad dr. jj. Sal. Ammon, Crud. Alurn. 
Rup Mere. Dulc. Lit harg. Auri ad fcr. j. m. 

De volgende zyn wat flerker 
Puk. Rofar. Rubr. dr.]. Vitriol, Alb. dr.£\ m. 

Of 
Balaujl. Cort. Granat. Aluin. Rup. ad dr. j. 

' Sabin, dr.j^. Aerug. Aeris Vitriol. Roman. Praecip. 
Rubr. Laevig., vel Mere. Dulcis ad gr, v. m. 

Nog flerker 
Alum. Rup. Vitriol Alb. Puk. Fl. BalauJl.Rofat, 

Rubr. ad dr. jj. Praecip. Rubr. Lcevig. fcr. j. m. 
Of 

Flor. Rofar. Rubr. dr. j. Praecip. Rubr. fcr. 
Puk. Sabin, fcr. ij. Vitriol Roman. Sdl. Ammon^ 
Crud. ad fcr. Litharg. Auri dr g. m. 

12. Indien niets van deeze dingen helpt, nog 
de byleggende deelen zeèr aantafl , kan nog 
flerker .korflmakend middel (e) met meer vooir- 
zigtigheid gebruikt worden. 

Puk. Sabin. Alum, Rup ujli ad dr. ]. Vitriol. 
Alb. Praecip. Rubr. ad. dr. g. m. f. Puk. 

Blaas hier van wat op het deel eens of twee¬ 
maal daags, of leg het daarop met een bekwaam 
werktuig, beftrykende ondêrtulTchen de naby 
gelegene deelen met Olie van zoete Amandelen, 
jMucilag. Sem, Lini, &c. of om'er dezelve nog beter 
aan te brengen, doet by de zoo evengemelde po@- 
jers befte honing, of honing van Roozen q. f 

Of 

(d) Formulae, (e) Efcharoticum» 
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Of 

i^, Pwto. Sabin, i Lhbarg. Auri^ BoU Armen, ad 
dr. j. VitriQl. Alb. Praecip. Ruhr, ad Jcr. j. Alum, 
iijii fcr.i}. Meil. Opimi unc$. m. 

Maak dit fterker ^ als het dé gelegenheid ver- 
èifcht^ met Alumèn üft. Sal. Armon. Aerug. Fi- 
triol. Roman. Praecipit. Rubr. y 6f^. 

13. Het volgende is een zeer veilig en kragtig 

fmeerfel 
Mercüt. Duk. MeU. Opt. ad m. 

Een fterker ^ . . 
Ung.Acgypt. dr. ij. Praecip. Ruhr. Vitriol. Alb. 

Alum.uftiadjcr.i}.m. 
ï4w Nog een zagt vloeibaar voörfehrift om 

twee of driemaal daags gebruikt te worden 
]^, Vifii Rubr. fc Cort. Granat. Fl. Balauft'. 

Rofar. Rubr. Sabin, ad dr. ij. Coque in Aq. Fontand 
g. ƒ. in Qolaturae unc iv. Solve Vitriol Roman, et AlF. 
Alumin. uJlL Sal. Amtnon. Crud. ad dr.]. m. 

Maak'het fterker naar gelang met Üng. Aegypt. 
Sp. Vitriol, 

15. Nog fterkèt 
Aq. Calt. Tindt. Terr. Japort. adunc^, Mercur. 

Corrof. Sal. Ammon. Vitriol. Alt. ad gr. xv. Camphor, 
fcr,], Tin6t. Myrrh. Sp. Vitriol. Laud. Liq. aadr.j.m. 

16. Indien de pyn weinig is, de Slymprdp (f) 
niet gekomen is tot haar hoogte, of bekwaam 
Word voor de Operatie'^ enwaarfchynelykniet 
zeer gevaarelyke toevallen zullen volgen, künnen 
de fterkfte korftraaakende middelen onriiiddelyk 
op de Slymprop gebruikt worden door middel van 

* een dieriftig werktuig. By voorbeeld iSp. vel Oh 
Vitrioli, Butyr. Antimon-. Alum. uft. Praectpit. Rubri 
Lap. Infern. Caujlicum Lunare, i^c. welke zelden 

G hiiffen 

(f) Polypus. 
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miffen zullen te helpen. Maar indien de Slym- 
prop aan waft, of langduurig is, eh omtrent tot 
haar hoogte komt, en bekwaam fchynt tot de 
wegneeming (g); of indien de Lyder in gevaar 
fchynt van verftikking (h), moet men aanftonds 
zyn toevliigt neemen tot de Operatie , ten zy 
de Slymprop pynelyk , fcirreus , verzwooren-, 
of kankeragtig is, in welk geval brandende (i) 
geneesmiddelen van meer dienft zyn dan de 
Operatie , ten zy het al te naby zynde gevaar 
dezelve noodzaakelyk maakt. In Venusziekten 
fchynen ook de brand-middelen den voorrang 
te hebben. 

Manier i?- Oe Operatie word gedaan op twee ver- 
om de fcheide wyzen , namelyk door afbinding , of 
Slym- door een tang (k) tot dit einde gemaakt. Als 
dooreen wortels van de Slymprop niet komen tot het 
heelkun- bovenfte gedeelte van de Neus, gebruikt men 
dige O- de afbinding. De allergemeenfte manier die 
peratie verkoren word is die van uittrekking met de 
deernen. 3 ^oor den zelven in het draajen van het 

' werktuig zagtjes weg te trekken. Als zy zeer 
groot zyn, en de ademhaaling en flikking ver¬ 
hinderen 5 moeten zy door den mond uitgehaald 
worden met een kromme tang. Na de Operatie, 
zoo fpuit’er wat warm gemaakte roode wyn op; 
en gebruik in geval van bloedftorting (1) een 
zamentrekkend (m) poejer , of opdroogende 
waftching (n). 

18. Eenige overblyfzels van de wortels, na 
de uittrekking , kunnen verteerd worden door 
de bovengemelde poejers; of anders behandel . 
dezelve met het volgende tweemaal daags. 

j(^) Extirpatio. (h) SiifFocatio. 
(i) Cauftica. (k) Tenacula. (I) Haemorrhagia* 
(m) Reüringens, (n) Lotio. 
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Ter eb, Venet. Liniment, Ar ceel ad unc j, Pu/v^ 
Myrrh, Aloes, Camphor, Vitriol, Alb^ ad dr,^,jn? 
cum vitello dimidio unius ovL 

Zommige gebruiken het wërkelyke brand* 
yzer (o) met eeri pyp , na de Operatie , om de 
ivortels wegteneemen; anderen Sp, Vitriol, et MeL 
Rofat, of Jq, Calcis, ’ 

19. In hafdriekkige of gevaarlyke Slymprop- 
3en , of als zy kankeragtig ^ flinkende , van 
V^enusziëktën, of Eropklieren (p) zyri, zal een 
cwyling (q) dë geneezing bevorderen ; als 'er 
Dekwaame verzagtende middelen op het deel iii 
len tiiffchentyd gebruikt worden. 

Als de wortels géhëel en al vernietigd zyn^ 
)m dërzelvër wedergroejing voortekomën. 

9:. PuM, Fl, Rofar, Rubr, Balauji, Cort, Granat, 
Mi ArmeHé Rad, Tormefitill, Bijlort, ad p, ae, ƒ. 
^uhis tweemaal daags , door een-pen, in dë 
Sfeus te blaazen. 

Eh twee of drie üurën daar na, zoo fpuit 'er 
vat Tin^, Rofar, Rubr, op, om de brokken weg- 
eneemen , welke den doorgang kunnen ver- 
töppen. Of in plaats van het poejer 

Cort, Granat, Rad. Bijlort, Tormentill, Cort, 
^eruv, Terr, Japon, ad dr,. ij. Coque ter et colaturae 
mc xij. Adde Ft, Rofar, Rubr. Balaujl, ad dr/yj^, 
joque it er urn ad librdm femis et adde Vini Rubr, tb^. 
)m tweemaal op een dag warm te gebruiken. 
Sn gaa daar mee voort eenige weeken na dat 
Ie geneezing fchynt voltooid te zyn. 

20. Om de vaten zamentetrekken , en alle 
/uiligheid te beletten, welke weder tot een 
51ympröp groejen kon , moeten de dienlligd 
iitloozingen (r) voor eenigen tyd aangehouden 

G 2 wor^ 

(o) Cauteriüm. (p) Scrophulae. 
(q) Salivatio, (r) Evacuationes. 
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worden, tefFens met een behoorlyke waarilee- 
ming van de niet natuurlyke dingen 

NOLI ME TANGERE. 

I. 'VTo/i Tangere [wil my niet aanraaken] is 
een uitwendige zweer (a) in de vleugels 

der Neuze (b), komende dikwils van een Venus¬ 
ziekte , hoewel het zomtyds het uitwerkzel is 
van een geftel aan verharde klieren (c) ondér- 
heevig. ^ . t t , j 

2. Het zelve bepaalt zig met altyd by ae 
vleugelsmaar wil ook de Neus zelve vet- 
teeren. ^ • 

3. De geneezing is moejelyk;die vati eenVenus- 
ziekte ontftaat is gemakkelyker te overwinnen, 
dan die Van ^en kwaade gefteltenis des lighaams. 

4. Laat de levenswys dezelfde^ zyn als in de 
kanker of kropzweerige gefleltenis. 

5. Indien het van een Venusziekte is, zoo 
behandel het met inwendige middelen , als iil 
de Venusziekte (d), en gebruik tot het verband, 
eens op een dag, met de Diachylon pleifter, iets 
gelyk het volgende. 

Liniment. JrcceL Ung. Nicotian.^ ad unc iij, 
Praecipit. Rubr» Subtilijf, Triti fcr, ij. vel dr, j. 
Pulv. Myrrh, dr. ij. m. 

(a) Ulcus, (b) Alae Nafi. 
(c) Scrophulae. (d) Lues Venerea. | 

Daar door verftaat de Schryver de Levenswys, 
welke by de Schryvers der Geneeskunde onder deezer 
naain voorkomt ^ oni dat deeze dingen de natuur des 
Menfchen onderhouden ^ maar de natuur zelve niet zyn. 
Deeze worden opgeteld zes in getal : i. Lugt. 2. Spys 
en Drank. 3. Beweeging en Ruft. 4- Hartstogten. 5* Op 
flopping en Uitloozing. 6. Slaapen en Waakcn. 

i 
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Wafch het ook nu en dan me.c Tinóluur van 

Myrrhe en Aloe. De kwyling (e) is in hardnekkige 
revallen aanteraden, en als aezweerenloopen, 
zoo verbind ze alleenlyk met drooge Calomela. 

VIERDE AFDEELING. 
4 

Ziekten der Tong, 

ONTSTEEKIN,G (a), DROOGTE 
EN WITHEID YAN DE TONG* 

/^^ntfteeking , droogte en witheid in de 
Tong, komt dikwils van koortzen , of 

ferk drinken , uitdamping , vermindering, of 
y^erdikking van de kwyl (b), de fpraak van den 
Lyder verhinderende , en deszelfs fmaak be- 
lerveiide. 

2. In koortzen word het voor een kwaad te- 
ien gehouden , maar geeft geen zeker teken 
iran leven of dood. 

3. Laat de fpys bevogtigend en verkoelend 
zyn, als in de koortzen is voorgefchreeven. 

4. Om te geneezen 
9;, Boli Armen. dr. ij. Syr, de Mons. unc j. Sp» 

Vitriol, fcr, ij. m. 
Laat dit gevreeven worden op de Tong, met 

een lap om een Hokje gerold, en wafch het af 
met het volgende; of gebruik dit alleen 

G 3 

(e) Salivatio. 
(a) Inflammatio. (b) Saliva. 
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Jq.Plantéig.mciy AcetiFtniAlb^MellRofaL 
■üd unc]. Sp. Nitri Dulc. dr. y Sp. Vitriol gtt, xy. m. * 

5. Limoen met zuiker, Tamarinden , en:d* 
zullen zomtyds dienft doen. Mucil Sm» CydoH, 
et Gumm, Tragac., v^rfche Boter, en Olie van 
zoete Amandelen zyn ook goed. 

6i De ontfbeeking der Tong, verzelt ge- 
meènelyk brandige ziekten (c), pf volgt op 
fterk drinken in bloedryke geftellen; in welke 
gevallen de aderlating (indien’er niets anders 
tegen is) dienftig is , inzonderheid in de ader 
ondel: de Tong (d) ; gelyk ook verzagtende 
purgeermiddelen , blaastrekpleifters (e) , en 
verkoelende Amandetmelken (f) , of gerftqn- 
dranken (g). 

GEZWEL (a) der TONG. 

I. Tong kan vernieerderd worden ip 
grootte, ’t zy natuurlyk of toevallig (b); 

<iat is 5 een kind kan in de wereld komen met 
een tong die te groot is ; of'een gezwel der 
zelver kan het gevolg zyn van een koorts, kin 
derpokjes (c) , kwyling (d), enz. 

2. De natuurlyke kent geen geneezing, en 
de toevallige vereifcht niets dan gorgeldran 
ken (e). 

Tin^, Rofar, Ruhr. Vinl Ruhr, ad unc iij. TinB. 
Myrrh. Syr, de Moris, unc]. Sp. Nitri Üulc\ 
dr. ij. m. 

V 3. Na de kwyling blyven ’er lang verzwee 
^ringen (f), en zommige gedeeltens van de Tong 

‘ raa 
.' (c) Morbi Inflammatorii. (d) Vena Sublingualis. 

(e) Veficatoria. (f) Emulfiones. (g) Ptifanae. 
(a) Tumor, (b) Symptomatice. (cj Variolae. 
(d) Salivatio. (e) Gargarismata. (f) Ulcera. 
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raaken geheel weg, en zomtyds is deeze zwel¬ 
ling ook zoo groot, dat zy den Lyder doet' 
flikken. 
- 4. Gezwellen der Tong van de geboorte af 
worden ligtelyk feirreüs of kankeragtig , en 
eindelyk doodelyk. In de kwyling moeten 
de tanden afgezonderd gehouden , en veele 
gorgeldranken gebruikt worden , gelyk als 
Vy nu hebben voorgefchreeven. Als het ge¬ 
zwel feirreüs of kankeragtig is, zoo laat de al- 
gemeene uitloozingen vooraf gaan , en leg ’er 
op Fulv, MyrrL Ung, AegypP, Mei. Rofat. Aq, 
Hord., Indien de kanker zig veiTpreid is 
het beft die uit te fnyden. 

ZWEEREN IN DE TONG. 

I. rjr omtyds komen ’er zweeren in de Tong der 
JLJ kinderen en groote drinkers. 
2. Laaten die aangeraakt worden met het 

volgende mengzel. , 
Mell. Rofat. unc£. 01 Fitriol q. f. 

Als zy van een Venusziekte zyn, moet men 
opzigt hebben op de oorfpronkelyke ziekte. 

KIKVORSCH GEZWEL (a) 
ONDER DE TONG. 

l. YlQnKikwrfchgezwel’twelk 
Hj dezelfde zaak betekent die wy uitdrukken 

door te zeggen de Tong is gebonden , is een 
zigtbaar gezwel onder de Tong , ’twelk gelyk 
een band de Kinderen hindert om te zuigen of 
te. fpreeken. 

G 4 2. Het 
(a) Ranula. 

•L 
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а. Hetzeive word veroorzaakt door een korte 

toom (b), de Tong niet toelaatende hare eigene 
beweegingen te verrigten, en op andere ty-» 
den, hoewel zeldzaam, is "er een fterke zamen-^ 
groejing in dit deel. Zomtyds is het gelyk een 
zugtig gezwel (c) , en in anderen gelyk een 
honing gezwel (d) , fcirreus , zwart, blaauw, 
in welke gevallen de OpfeVatie gevaarlyk is, en 
het groeit tot de grootte van een boon of 
kaftanje. 

3. Indien een korte band de oorzaak is, zoo 
Ihyd het afzonderlyk onmiddelyk met een fny^ 
mesje , "twelk gemakkelyk te doen is, nitge^ 
zondert indien het dik en hard is. Raak nader-* 
hand het deel even aan met Mei Rofat, en TM. 
Myrrb., -indien het nodig is. En zyt zeer z.org-. 
vuldig om in de Operatie de flagaders (e), ze¬ 
nuwen (f) 5 of kwylklieren (g) niet te fnydem 

4. Indien "er een bloedftorting (h)komt, zoo 
leg Op het deel een wiek gedoopt in Bol, Armen. 
Vitriol. Alb. aa. 

5. Indien "er een vergadering van flof is, 
zoo geef die opening door het lancet , als zy 
ryp is; en verbind het met kompreflengedoopt 
in Mei. Rofat. en TM. Myrrb,, twee of drie- S 
maal daags. 

б. Indiendezweer(i) vervuild is., zoo doet "er i 
een weinig üng. Aegypt. by, na dat die is fchoon ,1 
gemaakt, om dathetvleelch hier ligtelyk fpon- i 
gieus uitgroeit. ^ ! 

Cort, Granat. Fl. Rofar. Ruhr. Balaufi. aadr.y 
Coque in Vim Ruhr. q. J. Cojat.^ mc X. Adde Syr. | 

de 

(b) Fraenum. (c) Oedema, (d) Melicerrs. ^ j 
(e) Arteriae. (f) Nervi, (g) Glandulae Salivales. ] 
(h^ Haemorrhagia. (i) Ulcus. t, 
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k Moris, dr. ij. ƒ. Gargarisma^ om ’er de mond 
iilrwrils op een dag mede te. fpqelen. Aluin 
in water gefmolten kan tot het zelfde einde 
dienen. 

De SMAAK verminderd of verloeren. 

r. “pXe Smaak kan verminderd of verlooren 
1 J worden 5 of door ziekten des bloeds, als 

{oortzen, enz. of zweeren (a) in de tong en 
mond , welke het gevoel van de zenuwagtige 
;epeltjes (b) vernietigen.' 

2. Een aangenaame Smaak in de mond , en 
sen roode tong, worden gemeenelyk gezegd in 
de bloedryken te komen. Een geele tong, en 
sen bittere fmaak in de galagtigen (c). ^ Een 
aangenaame fmaak , en een witte tong , in de 
Qymagtigen (d). Een zuure fmaak, en bruine 
tong , in die een zwaargeeftig temperament 
hebben (e). Deeze ongemakken zyn geenzins. 
gevaarlyk, als zy niet met andere ziekten ver- 
zeld zyn ; maar in koortzen, enz. is het geen 
goed teken een bedurven fmaak te hebben. 

3. Als het toevallig (f) is^, hangt de genee- 
zing af van de oorfpronkelyke ziekte. Indien 
het natuurlyk is , zoo gebruik üecoSt, Hord,, 
TM. Kefar. Acet. Vini Alb. , Succ. Limon., 
marind., en flerke kwyltrekkende middelen (g), 
welke naar believen in de mond kunnen gehou¬ 
den worden. 

G 5 ON- 

(a) Ulcera. (b) Papillae Nervofae. ' 
(c) Cholerici, (d^ Pituitofi. 
(e) Melancholici, (f) Symptoiuaticum. 
(g) Mafticatoria, 
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ONNATUURLYKE DORST. 

1,1 ’X at ongemakkelyk gevoel, 't welk gekend 
word onder den naam van dprfl:, kan 

tegennatuurlyk vermeerderd worden, 't zy oor- 
fproiikelyk of toevallig ; dat is , veroorzaakt 
worden of door verzuim of gebrek van drinken, 
waar door de kwyl (a) bedorven of gebrekkelyk 
gemaakt word : of het kan zyn een gevolg van • 
llepende koortzen (b), enz. 

2. In deeze gevallen vertoont zig de tong 
droog en wit, of zwart, en alle de deelen, die¬ 
nende tot de door flikking(c), zynpynelyk, ftyf, 
en ongemakkelyk. Indien de ziekte lang duurt, 
word ’er hjtte en ongemakkelykheid gevoeld 
omtrent de kolk van ’t hart (d). 

. 3. Als het een gevolg is van koorts , water? 
zugt (e), enz. hangt deszelfs geneezing af van .- 
die der ziekte. ^ 

4. Als het veroorzaakt is door groote hitte, 5 
enz. zoo laaten ’er dienftige vogten warm ge- ' 
dronken worden ; indien door koortzen, enz. 
dan moet men de hoofdziekte in aanmerking 
neemen 

5. In-. 

(a) Saliva, (b) Febres Heóticae. 
(c) Deglutitio. (d) Scrobiculus Cordis. ' > . ^ 
(e) Hydrops. , ^ ^ 
* De dienftige vogten', waar van de Schryver hier J 

fpreekt, worden ’ inzonderheid afgenomen uit water , > 
gekookt met Gerft, Brood, met een weinig Suiker, Ci-^' 
troenzap , of Rhynfche Wyn , welke in meer of minder| 
hoeveelheid daar. word bygedaan , naar mate de kragtenf 
van den Lyder groot pf klein zyn : daar omtrent moet 
men deeze twee dingen opmerken , i. dat die vogten dik-, 
wils, maar weinig te gelyk genomen worden, op dat dus 
de Zieke veel vogt krygt, zonder dat zyn maag bezwaard 

word. 
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5. Indien 'er gevaar van een flepende koorts 
of teering (f) is , 't zy de ziekte toevallig of 
ónafhangelyk is , zoo open eerft een ader , en 
geef dan verkoelende ilymige middelen (g). 
' 9:. Jq, Alex, Ceraf. Nigr^ Cinnam. Ten. 
fini Alb. Lisbon aa imc iij. Syr. Limon.^^ Kubo 
Idaeo ad unc m. f,^ Julapium^ om 'er naar be¬ 
lieven een kopje vöi van te neeinen, 

Sp Nitri Duïc, uncj^., om 'er dertig drop¬ 
pels van te neemen met een üokje van de voor- 
gefchreeve drank (h) , of yan de volgende 
Amandeldrank (i). 

(f) Confumptiq. (g) Miicilagines. 
(hj Julapiuiii. (i) Emulfio. 

word. 2. Dat hy zyn mond lang daar mede fpoele , of 
pok mede gorgele : want dorft eij een drooge mond of 
keel gaan doorgaans zamen. Hiér van zal de Zieke zeer 
gropte nuttigheid hebben , niet alleen tot wegneeming 
yan dit laftige toeval , maar ook tot geneezing zyner 
ziekte» om dat de dorft in ons verwekt word, of, wan¬ 
neer onze vogten hun vloeibaarse deel yerloren heb¬ 
bende , droog , en daar door dikagtig gemaakt zyn; of 
wanneer eenige zoute, galagtige , of verrottende fcherp- 
heid met onze vogten gemengd is; welke oqrzaaken door 
de gemelde drank worden weggenomen. En hier uit 
kan'de Lezer in ’t voorbygaan opmerken , of men op 
goede gronden redenkavelde, wanneer men de Zieken, 
voor eenige Jaaren, het drinken op ban en boete verbood, 
Waarlyk de Lyders hebben het bang genoeg , al gebiet 
men hen niet, ora in heete ziekten dorS te lyden. Daar 
zyn evenwel eenige gevallen, waar in zulk eene ftrenge 
handelwyze noodzakelyk is , by voorbeeld , in water- 
zugt, en allerhande zoorten van buikloopen , voorname- 
lyk die uit verzwore ingewanden ontftaan. In die ziek¬ 
ten hebben de Lyders grooten dorS; maar hoe meer zy 
drinken, hoe heviger hunne ziekte word ; invoege men 
genoodzaakt word bun den drank te onthouden, indien 
men hun einde niet verhaaSen wil. Het meeSe nut, 
dat men hen in die fmertelyke toevallen doen kan , is 
hen toetelaten wat gelei v^an AalbelTen, Citroenzap'met 
fuiker, of iets diergelyks in d-en mond te houden. 
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9*. Amygd. Dulc. Excort, unc ij. Sem. iv. Frig. 

Maj, ad dr. ij. Contunde fuper adfmdendo Paulaüm 
Seri Ladtis vel DecoEl. Hord. tb ij. Colaturae adde 
Syr. de Althéa. Limon. ad unc£. 

6. Geef ook nu en dan Sal. PrunelL Sp. Vitriol, 
^c. in bekwaame dofes. Ook zyn 1 amarinden, 
stls ze geen krimpingen maaken, dienftig als 
toevalftillende middelen (k|v 

VYFDE AFDEELING, 

Ziekten der Tanden, 

iwi •' ' 

VERTEERING (a), ZWARTHEID, 
EN VERANDERING van KOU- 

LEUR (b) DER TANDEN. 

i.XTertcering, zwartheid, of verandering van 
V kouleur der Tanden, kan komen van een 

algemeen bederf (c), een fcheurbuikig geflel (d), 
het eeten of drinken van te heete of te kouder 
dingen , ongewaflen Razynen , en diergelyke ; 
een algemeen verzuim van die te zuivereneen 
te overmaatig gebruik van kwik (e), ’t zy by wyze 
van rooking, wasfing, of eenig ander uit-of in¬ 
wendig gebruik derzelver. Het ding op zig zelven 
is vermengd met weinig‘gevaar, hoewel het dié 

men- 
* 

(k) Palliativa. 
(a) Erofio. (b) Difcoloratio, (c) Caries. 
(d) Habitus Scorbuticus. (e) Mercurius. 
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menfchen gemeenelyk aan tandpyn (f)^ onder* 
werpt, by eenige merkelyke verandering van 
weder, of vatten van koude. 

2. Indien de Zieke fcheurbuikig is , zoo laat 
hem dezelfde levensAvys houden als in die 
ziekte is voorgefchreeven , en gaat ook in de 
geneezing voort op dezelfde wys als in die 
ziekte. 

3. ’t Is gemeen voor een tandpoejer (g) te 
gebruiken de poejer van de korft van gebraden 
Broodj ftof van Steen, afch van Tabak, enz. 
maar het volgende is dienftiger en bekwaamer 
om de tanden te zuiveren, tebewaaren, en wit 
te houden. 

C. C. uncA Myrrh, dr. ij. ƒ Dentifricium. 
Of 

Tart. Vitriol. Crem. Tart, ad dr. ij. Boïi Ar- 

Bol. Armen. C. C. C. Nitr. Sal. Salali aq^ dr. ij. 
Corall. Ruhr. Myrrh, ad dr. j. Alum, ujtr dr. j. • 
OL Origan, gtt. vi. m. ƒ* Pulv. 

4. De Scheurbuik (h) maakt de tanden dik- 
' wils los, of veroorzaakt dat die uitvallen; ge- 
i lyk ook doet een fcherpe vogt in de holen (i) 
: der tanden liggende , en het tandvlees vertee- 
I rende. 

5. In dit geval bloed het tandvleefch lig- 
ï telyk op het minfte aanraken , de tanden 
i ftinken , en het geftel (k) van het tandvleefch 

word fpongieus. Het tandvleefch groeit ook 
ongeregeld, en zomtyds zakt het weg van, of 
groeit te veel over de tand, latende eenige der 

tan- 

(f) Odontalgia, (g) Dentifricium. 
(h) Scorbutus, (i) Alveoli, (k) Textufa. 

t 
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manden bynaar bloot, en bedekkende andefeji té 
veel, die onzienelyk makendé. Deeze ziekte is 
niet zoo gevaarlyk als laftig; hoewel de fpys 
in dit geval met pyn gekaauwd wordende, .ver¬ 
oorzaakt dat dezelve ?oo klein niet gemaakt 
word ^ waar uit een flegte verteering (1) kaïi 
voortkomen. 

6. Laat de levensWys dezelfde zyn als in de 
Scheurbuik, indien de ziekte algemeen ismaar 
indien die alleen klein en op dat deel is, be¬ 
hoeft men geen byzondere levenswys waar te 
neemen. 

7. Open een ader 5 indien de Lyder bloedryk 
is, of zet bloedzuigers aan het tandvleefch, in¬ 
dien de klagt daar byzonder is. Indien de Ly¬ 
der in de bloei van zyn j aar en is, of eene ruime 
levenswys heeft, zoo geef purgeermiddelen met 
wat kwik, en naderhand 

9:. Puh. FL Rofar» Ruhr, Boli Armen, Sang. Dra^ 
con. Terr. Japn. ad dr. ij. Alum, ujii. Myrrh. Co- 
rail. Éubr. Fï. Balauji. Majiich. ad dr. ]:~Gumm, 
Sandarac. Cretae Alb. ad dr. j. jj. 01. Rhodii. gtt, x* 
Mell. Rofat. q. f. f. Üentifricium , eens daags te 
gebruiken, waar na men de mond moet was- 
Ichen met het volgende, wat warm gemaakt 

Aq. Rofar. Rubr. Plantag, ad unc iij. Sp. Vi‘ 
triol. dr.]. Syr. de Rof. Sicc. unc]. m. 

Of 
‘9r. Tin6t. Rofar. Rubr. ib /J* Syr. de Moris, 

unc]. m. 
Of 

9^. Tinöt. Rofar. tb j. Cort. Granat. Fl. Baïaufi^ 
Rad. Bijiort. Gall. Immatur. ad dr. ]. Salv. Ruhr, 
m. J5. Ferr, Japon, ad dr. j. jj. Alum, ujii. SaL 

Pru¬ 
il) Indigeftio* 
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PfunelL üd fcr» ij. Coque Jimul, fuh finem addenda 
Qaroph^ll Ar omat, dr, j. Colat, ib jj. Adde Sp, 
Cochlear. Simpl. Camphor. TM. Myrrh, ad me j. 
Tini Ruhr, unc iv. m. dit kan dagelyks gebruikt 
jvrorden beide voor de tanden en het tandvleefch, 
net een fpons. 

Of 
8. Mell. Aegypt. Rofat. Aq. Fl Samh. ad 

]r. ij. m. 
Of 

1^. Aq. Rofar. Ruhr. Syr. de Rojis. Sicc. Melh 
Rofat. ad unc j. TM. Myrrh. Sp. Cochlear ad unc^* 
Mell. Aegypt. dr. ij. 01. Fitriol. gtt. xx 

9. Het volgende mondwater is ook goed in 
i^erzweeringen (m) en kankers (n) van de mond, 
tvanneer het als een fpoeling gebruikt word 

Fol. Salv. Comm. j. Coque in Aq. Font. ifa JJ. 
ïd Colat. unc iv. adde Aceti Vini Alb. unc iv. Alum. 
Rup.dr.vï. Mell. unc i]. Iterum coque et defpuma. 

T A N D P Y N CO- 

t, T^e Tandpyn komt gemeenelyk van een Om- 
I J verrotting (b), beginnende in eene tand, Tcbry- 

wrelke, indien het met belet word, gemeenelyk 
de zenuw in dezelve bederft, en zoo de pyn doet 
ophouden. 

2. De oorzaak daar van kan zyn , alles wat oor- 
de zenuwen in de tand knaagt, of de tanden zaak. 

Hinkend of verrot maakt. Zomtyds is geen by- 
zondere tand aangetaft, maar een geheele zyde 
van de bovenfte of onderfle kaak, als men koude 

gevat 

('m) Ulcera. (n) Cancri. 
■(a) Ondoaitalgia. (b) Caries, 



Voorte¬ 
kenen. 

Levens- 
wys. 

Genee- 
zing. 

ÏÏ2 NIEUWE OEFFENING 
gevat heeft; zonder dat ’ér eenig vermoédèn is 
dat 2y alle bedorven zyn. 

3. Als zy hevig of langduurig is ^ kan het den 
-Lyder koortzig maaken, en geVaarlyk worden: 
als zy komt in een kwyling (c), of van het gebruik 
van kwik-middelen (d), is zy gemeenelyk heVig. 
Zwelling in de wang of tandvleefch voorfpelt dat 
de pyn zal verminderen. Zy word flimmer ge¬ 
oordeeld in de Winter dan in de Zomer, en alléf* 
ergfl in fcheurbuikige geftellen. Terwyl de pyr 
tegenwoordig is, is dunne fpys dé befte. 

4. Indien de Lyder fcheurbuikig is, zoo laS' 
de levenswys dezelfde zyn als in dé Scheur 

buik. , . 
5. Indien de Lyder blóédryk , koortzig 5,ei 

het hoofd zeer ontfteld is, zoo open een ader 
en indien dat niet verligt, zoo leg een blaas 
trekpleifter (e) in den hals öf agtet de ooren 
of in plaats van het laatfte een pleifter yanBöui 
gondifche Pek. Slaapmiddelen (f) inwendi, 
gegeeven zyn hier tiitneemend. 

In geval van pyn in ’t hoofd, aangezigt, en^ 
uit de tandpyn , is de volgende Mixtuur dier 
flig; laaten daar van nu en dan weinige droppe 
warm in de ooren vallen. 

6. OL Amygd, Dulc. dr. vi. Laud. Liq> dr. 
01 Cajior. gtL xl. Camph.fcr.$> OL Succin.gtt, r 

CaryophylL gtt. viij. m. 
Als de tand hol is ^ dan zal een droppel ( 

twee OL Cavyoph, Origan, vel Piper. , gevangc 
op katoen, en in de holligheid gelegd zyndi 
zomtyds de pyn verligten. Dit werkt als e< 
brandyzer (g), en berooft de zenuw voor ei 

fc) Salivatio. (d) Mercurialia. - . 
(e) Veficatorium. (f) Opiata. (g) Caufticum* 
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lyd, van gevoel, maar is in ftaat om een zinking 
Van vogten op het deel te trekken, en zwellingen 
aan de wangen of het tandvleefch te veroor- 
zaaken , inzonderheid in vogtige geftellen. 
Zommigen waagen ook te gebruiken Olie van Vi» , 
triool, enz. of een werkelyk braiidyzer (h), 
’twelk de verrotting affchiifert en fluit, de ze¬ 
nuw fehidyker bederft, en zomtyds de tand zelve, 
’tïs veiliger het volgende ’er op dezelfde wyze 
opteleggen 

7. w. OpiL Camphor, aü gr. vi. m. pro pilulis vii 
Of 

Opa gr. V'. Myrrh. Majllch. Camph. adfcr.g. nu 
Of 

R. Fil. Matth. ie Styrace. Camphor, aa gr, x. m. 
Of 

Tin^i. Myrrh. Laud. Liq. aa m. 
Of 

k'. Sp. Vini Camphor. TinSi. Myrrh, aa dr. ij. 
Opii gr. V. ƒ. Solutio. Deeze middelen in de tand, 
’t zy alleen, of met linnen gelegd zynde, geeven 
dikwils aanflonds verligting; 

Of 
k- Tinei;. MyrrkSp. Cochlear, ad uneïj. Camphor. 

unc,f^. Opii dr. j. ni. 
8. Een flerke loog (i) van Wyngaard-afch 

word tot het zelfde einde zeer aangepreezen. 
Zommigen leggen ook pieiffers in den hals en 
agter de ooren, op deeze wyze 

Piper. Nigr. unc iVJajlkh. dr. ij. Rejin, 
Flav. Fic. Burgünd. ad unc j. Scm. Sinap. dr. ij^ 
Eiiphorb. dr.^. Terebinth. Venei. q. f. ni. 

9. Indien de pyn nog al duurt, zoo geef pur¬ 
geermiddelen ; en indien dat niet helpt, trek 

PI de 

(h) Caiiteriiim Aéluale. (i) Lixivium^ 
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de tand uit, op dat zy de kaak niet bederft, en 
kwaade gevolgen voortbrengt. Dit is ook nood- 
zakelyk, als , alhoewel de pyn en het bederf 
verminderd zyn, nogtans de holligheid vermeer¬ 
derd is; en de pyn zig verheft als ’er nieuwe 
lijgt by gelaaten word. Maar indien dit niet kan 
toegeftaan v/ordeii, zoo Laat de holligheid toe- 
geilopt worden met wafch , maftik, plukzel, 
of loot. 

Vuur-wortel (k) Sem, Car dam. Maj, en andere 
Iieete dingen worden gemeenelyk gebruikt voor 
de tandpyn ; maar zy prikkelen en ontlleeken - 
gemeenelyk zoo veel, dat zy daar door onvei¬ 
lig worden. 

10. Slaapmiddelen (1), inwendig gegeeven, 
zyn in dit geval iiitneemend. 

9:. Aq. Cinnam. Ten. unc j. Caryopb. dr. ij. Opïi 
a gr. J. ad gr. j. m. pro Hauftu. 

Aq. Ceraf. Nigr. unc ij. Theriac. Syr. de Me- 
con. ad uncj^. Laud. Liq. a gU. xv. ad gtt. xxx. ƒ. 
Hauftus, eens of meer op een dag te neemen als 
de pyn hevig is. 

Pk. Burgund. Majiich. ad, fineer het op 
zwarte zyde om aan de flaapen van het hoofd 
te leggen. 

11. Als de pyn over de geheele kaak verfpreid 
is, zal Brandewyn, in de mond gehouden, die 
dikwils wegneemen. In dit geval kan ook een 
flaapmiddel by nagt gegeeven worden. De Mix¬ 
tuur met Campher, pag. 11.2, 5.6. zal hier ook 
goed zyn, maar nu kan ’er het Laudanum uitge- 
laaten worden. De toevallen, die in dit geval 
voorxomen, zyn i. Pyn in ’t hoofd, waar voor, 
.indien ze hardnekkig is, een aderlating, blaas- 

trek- 

(k) Radix Pyrethri. (I) Opiata. 
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ti*ekpleifters (m) , purgeermiddelen , pleifters 
aan de flaapen van het hoofd (n) , flaapmid» 
delen, enz. mogen voorgefchreeven worden. 
2. Pyn in de ooren, welke behandeld word als in 
het begin van de geneezing. 3. Pyn en zwelling 
van het tandvleefch ; waai* voor op het deel 
moeten gelegd worden bloedzuigers , of heete 
fiiukken van gebraade Vygen; en open het ge¬ 
zwel met een Lancet indien het ryp is, 't welk 
gekend zal worden door vermindering van de 
pyn en klopping, de dobbering van de ftof, als 
men het met de vingers aanraakt, endegrooter 
wording van het gezwel. De zWeering (o) van 
deeze tandvleefch-builen , gelyk ze gemeenelyk 
genoemd worden, moet aangezet worden, om 
dat zy gemeenelyk fcheidende (p) is. 4. Zwel¬ 
ling en pyn van de wangen , welke ook fchei¬ 
dende is, als komende wanneer de hevige fcherpe 
pyn nu over is. 01. Lilior. Rofar. et Ung. de Alth. 
zyn dienfdg om dit gezwel neertezetten ; of 
liever 

OL Chamaemel. imc j. O/. Terek di\ ij. m. 
Of 

9?. Ung. Dialth. dr, vi. Sp. Lavend. Comp, Vlni 
Qamphor, ad dr. j« 

Of 
9?. 01. Lumhricor. unc j. jj. Succin. dr. j. JJ. Sp. 

Sal. Ammon. Laud. Liq. ad dr. j. Sp. Lavend. Comp. 
{cim fcr.]. Camph.') Jr, ij. m. 

Indien het hier door niet wykt, zoo gebruik 
fontenellen (q) en purgeermiddelen ; en een 
aderlating, indien deLyder bloedrykis. Linnen 
doeken,dieet tegen het deel gelegd, endikwiis 

H 2 ver- 

(m) Veficatoria. (n) Tempora. 
(o) Suppiiratio. (p) Critica, (q) FoiiticuU. 
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vernieuwd, zyn goed. Geef een flaapmiddel in 
geval van rufleloosheid. Het gemeen gebruikt ^ 
met vrugt, geftooten Kamillen met Spek ge- 
braaden. 

Indien , niet tegenftaande dit alles, het 12, 
gezwel zig tot zweeren zet, zoo laat af van de 
uitloozingen, en laaten’er ettermaakende mid¬ 
delen (r) onmiddelyk op gelegd worden. 

1^'. Rack Lilior, Alb. Bryon. Recent, urn iv. Caepar. 
Sub. Ciner. Codt. iinc j. JJ. Ficiium. Ping. CoSl. No. viij* 
Mediill Pan. Alb. ifejg, Sem. Lin. Pulver. unc.j.£. 
Far in. Tritlc. Sem. F^nugr. ad unc j. Ung. Dialtb. 
unc ï]. BafiUc. unc ], VitelL Ovor.No. iy CrociPuIv. 
dr.}. m. f. Cataplafmay tweemaal daags'er opte- 
le2:e;en. 

Of 
Rad. Lilior. Alb. Bryon. Recent, ad unc ij. Mkcs^ 

Pan. ibJJ. Sem. Lin. Fcenugr. Pulv. ad unc j. Croci 
clr.£. LaFt. Vaccin, q.f. f. Cataplasma cui adde 01, 
Rofarum unc ij. 

13. Als het gezwel volkomen ryp is , zoo 
open het aanflonds met een Lancet of Brand- 
yzer (s) , om dat een verzameling van etter, 
lang flilflaande, in Haat is om de vaten en klie¬ 
ren (t) in het algemeen te verteeren. Indien 
het gezwel groot is, en eenig klieragtig deel 
bezet 5 is het Brandyzer te verkiezen boven het 
Lancet. Als de ontlaJling vermindert, en de 
Lyder begint te herftellen , zoo purgeer hem 
twee of driemaal ; als ook indien het loopen 
te veel, en de ontlafte ftof van een kwaade ge- 
Ileldheid is. 

Neem hier in agt dat purgeermiddelen met 
kwik gemeenelyk de toevallen in de tandpyn 

ver- 

(r) Suppurativa, (s) Cauflicum. (t) Glandulae. 
é 
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vermeerderen; of als ’er eene verzaameliog 
van ftof is. 

EEN STINKENDE ADEM. 

Een Stinkende Adem kan komen of van be¬ 
dorven Tanden (a), verrot Tandvleefch, 

kwalyk geftelde Longen , of iets dat natuurlyk 
aan het geitel is. 

Indien de Tand hol is, moet men groote zorg 
dragen dat geen Itukjes van de fpys na het eeten 
daar in blyven zitten. Om dit voortekomen, 
moet de mond na elke maaltyd zorgvuldig met 
water gefpoeld worden, of liever met witte Wyn 
elfen warm gemaakt. Indien de Tand zeer be- 
durven is, het Tanvleefch rot, of de Longen 
gebrekkelyk , moet men daar op voor de ge- 
neezing behoorlyk agt geven. Maar indien een 
Hinkende adem natuurlyk aan het geitel is, 
fchynt ’er geen manier bekent te zyii om dat te 
geneezen. Evenwel kan het volgende dat zoo 
aangenaani is in ’t algemeen gebruikt worden 
om dit toeval te verminderen; want het geeft 
een zeer aangenaame reuk, en is niet onderhe¬ 
vig aan de uitzonderingen die men maakt tegen 
Muscus, Civet, Amber Gris, enz. welke, inwen¬ 
dig gebruikt zynde, den adem nog walgagtigcr 
maaken, en uitwendig ligtelyk ontdekt worden, 
en hem die ze gebruikt verdagt maaken. 

1^. Rad. Angel. Hifi). Ireos. ad iinc ij. FL Lavend. 
Rofar. Dam. ad m. ij. Sem. Coriand. Majii- 
Tan. Fl. Lil ConvaU. ad m. j. Lign. Sajjafr. Santac. 
Citr. Sein. Car dam. Min.-Lign. Aloes, ad dr. ij., m. 

3 et 

(a) Dentes Cariofi. i 
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et contunde fimul leviter. Hier by kan naar ge¬ 
lang gevoegd worden Styrax , Benjoin, weinige 
droppels van Balfam, Peruv., of indien het no¬ 
dig is, Muscus, Civet, enz. 

ZESDE AFDEELING. 

Ziekten der Ooren, 

DOOFHEID, HARDHOORENT- 
HEID EN PYN IN DE OOREN. . 

I. omtyds ontbreekt de gehoorbuis (a), of 
is verflopt in de Kinderen; en in anderen 

is de Doofheid een gebrek, of een gevolg van 
Koortzen, Spaanfehe Pokken (b), Beroerte (c), 
of Vallende Ziekte (d). Deeze Ziekte kan ook 
komen van koude te vatten, opftopping van uit^ 
loozingen (e), fchuddingen , of groot geraas, 
als het losbranden van gefchut, enz. waar door 
de trommel (f) gemeenelyk onderlleld word te 
veel uitgerekt, gebrooken, of op een andere wys 
befchadigd te zyn. Een vogtige lugt kan ook de 
Vliezen van het Oor verllappen; het fmeer (g) 
der ooren kan in te groote hoeveelheid verga¬ 
derd worden , daar in verharden , en dus de 
doortogt verfloppen. Dieren of uitwendige 
lighaamen kunnen zig daar indringen en huis- 

vefteii 

(a) Meatus Auditorius. (b) Lues Venerea. 
(c) Apoplexia. (d) Epilepfia. (e) Evacuationcs, 
(f) Tympanum, (gj Cerumen. 
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veften; en ontfteekingen, verzweeringen (h), 
gezwellen, zweeren (i), enz. kennen de oor¬ 
zaak van doofheid zyn. 
- 2. Het fmeer in de ooren gezien wordende, Ken- 
word voor een goed teken gehouden. tekenen. 

3. De oorzaak van die ziekte moet altyd by- Voor- 
zonderlyk onderzogt worden. Indien ze komt tekenen, 

van een breeking van het trommelvlies (k) , of 
erffelyk is, word zp voor ongeneeffblykgehou- 
den. Indien ze langduurig en altyd even eens is, 
word ze zelden geneezen; maar daar is hoop van 
geneezing als ze komt by tuflchenpoozen, of als - 
ze komt met de koorts, kinderpokjes (1), gelyk 
ze dikwils doet omtrent de fcheiding (m). 

'4. Als de gehoorbuis (n) niet doorboord is,Genee. 
moet men zyn toevlugt neemen tot de dienftige zing. 
Heelkundige Operatie. Als ze andere ziekten 
verzeld, gaat ze gemeenelyk teffens met dezelve 
weg ; maar zoo ze blyft duuren , of daar op 
volgt, zal een purgatie die zomtyds geneezen. 
Indien ze hardnekkig blyft , of een gevolg is 
van beroerte (o) of vallende ziekte (p), en het 
trommelvlies (q) zeer befchadigd is, kunnen de 
middelen uit kwik (r) dienO: doen , inwendig 
gebruikt zynde, in een geval daar verpoppingen 
(s) in de ooren geiaaten zyn; anders moeten wy 
hier voortgaan als in het geval ’t welk komt van 
koude te vatten. De verpoppingen worden hier 
niet alleen veroorzaakt door een enkele verdik¬ 
king of zamenpakking van het Ooren fmeer (t), 
maar ook door eenige zamentrekking of verwy- 

H 4 ding, 
(h) Apoftemata. (i) Ulcera. 
(k) Membrana Tympani. (1) Variolas, (m) Crifis. 
(n) Meatus Auditorius. (o) Apoplexia. 
(p) Epilepfia. (q) Membrana Tympani. 
(rj Mercurialia. (s) Oblhuóliones. (t) Gerumen. 
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ding, enz. van de deelen des gehoors, t welk 
dezelve onbekwaam maakt tot die dienftige 
fclmdding (v) die tot het gehoor vereifcht word. 
In dcezc gevallen is het in 't algemeen dienftig 
een weinig katoen in de Ooren te draagen, be** 
vógtigd met Olie van zoete of bittere Amande¬ 
len , en ’er naderhand intefpuiten met eenige 
warme vogt. 

Deco^i. Hord, IbjJ. AqJIung, unc ij. MAL Rofat, 

unc j. j5* ^^* 
tlor. Lavend. Anthos. Chamcem. ad m. f^. Coque 

in Aq Fontana et vino Albo ad tb JJ. Colat. unc xij. 
Adde MelL Rofat. unc iij. ƒ. Injectio pro auribus. 

Het volgende is beter dan Olie van zoete 
Amandelen alleen. 

Ij.'. 01. Amygd.Amar.dr.ïx]. OLCaflor.dr.]. Sp, 
Vini Camphor. Lavend. Comp. ad dr jj. m. 

Of 
01. Amygd. Amar. ir. iij. Tinct. Caflor. dr.]. 

Aq Ihingar. dr. JJ. 01. Caryoph. Anthos. Succin. ad; 
gtt. v'x. tn. 

7. Algemeene uitloozingcn (x) moeten hier 
niet vcrgecten worden, inzonderheid indien de 
bovengemelde middelen niet helpen ; en eerfl 
moet men het met een aderlating bezoeken, 
indien de Lydcr bloedryk (y) is. In een lang- 
duLirige doofheid zyn braakmiddelen (z) dien- 
ll'ig, gclyk ook niesmiddelen (a) in de Etter-, 
gezwellen (b) der Ooren, die ook algemeen 
kannen gebruikt worden (nitgezondert als de 
Ziekte van kneuzingen komt) indien zy niet te 
flerk gemaakt worden. 

Piir- 

(v) Vibratto. (x) Evaciiationes, 
(y) PlethoricLis. (z) Enietica. 

Stcrnucatoria. (b) Apoflomata. 
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Purgeermiddelen zyn dienflig als ’er niets uit', 
loopt; maar men moet die iiitllellen, tot dat de 
blaaren, als men die gebruikt heeft, droog zyn; 
want deeze en de fontenellen (c) zyn hier diem 
üig , en in alle gevallen alwaar een grof ge-^ 
flel is. 

Zweetmiddelen (d) kunnen gebruikt worden, 
als de ziekte volgt op eeh, verhopte doorwaalfe- 
ming. Zomtyds zyn koude baden, en anders 
een kwyling (e) door fmeering(f), dienftig be¬ 
vonden , na dat andere dingen mislukt waren; 
maar inzonderheid als het van een Venusziekte 
kwam. Muscus en Civet zyn in ’t algemeen goed, 
een aas of twee in katoen gewonden , en in de 
Ooren gelegd zynde. Als het oorfmeer de oor¬ 
zaak is, zoo gebruik een Ivore oorlepeltje, nat 
gemaakt in Olie van zoete Amandelen. Als het 
van verftopping der uitloozingen (g) is, zoo be¬ 
vorder deeze wederom , of ten minften eenige 
anderen , en doet infpuitingen als boven. Als 
het trommelvlies (h) befchaadigd is door fchud- 
ding, of diergelyke, zoo gebied ruft, en Balf, 
Feruv. of 01. Cajlor, warm op het deel te leggen, 
alle dag tweemaal. In dit geval moeten de nies¬ 
middelen (i) nagelaaten worden; maar Muscus 
is aanteraaaen. 

8. Voor een verflapping vap het trommel-Verflap- 
vlies, zoo druip wat van de volgende Mixtuur vaa 
warm in de ooren. hettrom- 

ly. Sp. Lavend. Comp. Tindè. Cajlor. Aq. Hangar 
(ld pi. 

Laat hier de olieagtige middelen na, en gebruik 
H ^ zwee:- 

'' I 

(cVFonticiili. (d) Diaphoretica. 
(e) Salivatio. (f) Undio. (g) Evacuationes. 
(h) Membrana Tympani. (i) Steniutatoria. 

/ ( 
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zweet- (k) en purgeer- (1) middelen, en blaas- 
trekpleiilers (m) 

infe^en 9. Indien men een Infeft in ’t Oor gekreegen 

Ooren, zelve door de tanp* (n) 
niet kan uicgehaald worden , zoo tragt dat te 
dooden door de volgende Mixtuur warm daar op 
te druipen. 

Tina, Myrrh, Aloes, 01, Amygd, Amur, ad dr.ij, 
01, Sabin, Abfynth. aagtt, x. m, 

Dit is 00k dienftig, in geval ’er een verzwee¬ 
ring (o) in de Ooren is. Infeften en andere 
vreemde lighaamen moeten ’er uitgehaaid wor¬ 
den door dienflige heelkundige werktuigen, in¬ 
dien niezen, hoeflen, uit de neus bloeden, enz,. 
niet hebt. 

2. 

Geraas I o. Voor geraas in het hoofd ^ zynde een toe- 
inde val van doofheid, en gemeenelyk komende van 
Uoren. verzweeringen, ettergezwellen (p), enz. in de 

gehoorbuis (q) , of verftuiking (r) van de ge- 
hoorbeentjes (s), indien het eenig byzonder hulp¬ 
middel vereifcht 

9:. 01 Amygd, Amar, mcg. 01, Cajlor, dr, ij. m. 
Doof- II. Indien de doofheid metgroote pvn ver¬ 
heid met zeld is ^ 

Micae Panis, Alb, unc ij. Decoa, Malv, q ƒ. ƒ. 
*Catap!asma cut adds Pulv. FL Chcnnaem, Sent Lint, 
Foenugr^ ad unc 01, Amygd, Dulc, q,f. Camphor, 
Cr ooi aafcr. j. m, f, Cataplasma , om op een of 
beide de ooren te leggen , naar vereifch van 
zaaken. 

Of 
Flor, Lavend, Rorïfmar, Puleg, Fol, Laur, ad 

(k) Diaphoretica. (1) Purgantia. 
<m) Veficatoria. (n) Forceps, (o) UIcus. 
Cp) Apoflemkta. (q) Meatus Auditorius. 
(rj DUlocatio. (s) Officula Auditus, 
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j. Lcicc,Jump,Lciiiriadunc], Sejn, Foenic» Dulc, 

mc^. Coque in Aq, Fontan LaÜ. adColaturae fyiy 
iddeSp. Vini Camphor, meïv. om de waaflem daar 
mi door een tregter in de Ooren te doen gaan. 

12. Diergelyk, met dienftige Purgeermidde-Ettcrgc- 
en, zal ook nuttig zyn in Ettergezwellen , in-zwellen 

lien het oogmerk is dezelve te doen verd\yynen; 
naar de pap (t) alleen, zonder purgeermiddelen, 
ndien gy het tot zweering (v) wilt brengen, 
;ndien een gezwel de gehoorbuis (x) verftopt, 
)f volkomen ryp geworden is, kunnen fterke 
niesmiddelen (y) helpen om het doortebreeken; 
[eggende ook een pleiiler, gemaakt van Diacbyl. 
nm Gumm., gemengd met een weinig Liniment. 
Areai, tweemaal daags op het Oor. Men moet 
in dit geval te veel of te weinig zweering ver- 
nocden. Het volgende is veilig. 

9:. Liniment. Arccei unc^. Pulv. SubtiïifJ] CrocL 
Myrrh, adfcr.g. Fitell OFi. dr.ï]. Bdlfam. Peruv. 
dr. j. m. leg het’er tweemaal daags warm op. 

Voeg hier by, als de toevallen dat zullen vcr- 
eilTqhen, Balf. Sulphur. Terebinth. Elixir. Pro¬ 
priet ^ Êfr. 

13. Indien des niettegenflaande de Etter (z) 
niet goed is, de lekking groot, dun , of Hin¬ 
kend (a), zoo maak een afleiding (b) door ader¬ 
lating , het gebruik van purgeermiddelen met 
Calomela en blaastrekpleifters (c) , en doet het 
zelve indien de leiding te lang duurt. In geval 
van groote pyn, zyn blaarmaakende middelen (d) 
dienftig, en aderlating 5 indien de koorts gedreigd 

word. 

(t) Cataplasma. (v) Suppuratio, 
(x) Meatus Auditorius. (y) Sternutatoria. (z) Pus» 
(a) Saionolüs. (b) Revulfio,. 
(c) Veficatoria. (d) EpirpaÜica. 
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word. Ook moeten ’er flaapmidelen (e) eegeeve 
worden om ruft te maaken als die ontbreekt. 

Deeze Mixtuur is dienftig, in de Ooren'a 
droopen zynde, als ’er eene woedende pyn in i 

Süljüiiit FsTuVt Zj{iüd. Liü^ jn 

Of 
Laa. Vaccin, mcj. Opiifcr.j. Croci.Cam.pIm 

aa Jcr. j. m. ^ 

Als de tandpyn pyn in de Ooren veroorzaakt 
moet men voor de geneezing opzigt hebben 01 
de oorfpronkelyke ziekte. Ziepag. in. ^ 

ZEVENDE AFDEELING. 

Ziekten der Keel. 

KEEEONTSTEEKING (a). 

J. e Keelontjleeking is een moejelykheid de 
^ — ademhaaling en flikking, van een in- o 

uitwendige ziekte in de fpieren (b), en klieren fc 
omtrent de keel en ftrot (d). 

• L* of van een ontfteeking, wate 
ngheid, flym, zinking , ftuip, lamheid, ver 
Ihkking, zweerWg, heetvuur, yr/rw, of kan 
ker ; en kan ook veroorzaakt worden doo: 
bioedrykheid (e) , opftopping der maandlton 
den (f), een fchielyke flilftand van eenige tegen^ 

na- 

(e) Opiata. 
(a) Angina, (b) MusciiÜ. (c) Glandulae. 
(d) Larynx, (ej Plethora, (f) Menfes. 
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.tuurlyke uitloozing, het drinken van koude 
inne vogten als het lighaam heet is , lang- 
^ven in een koude lugt, llymerigheid der vog- 
[1, enz. 
3. De Huig (g) 5 en de byleggende deelen, Rente* 
Drden ontilooken, en zomtyds vertoonen zig kenen. 
;reeren (h) daar omtrent, in het inwendig 
lort; inzonderheid na langzaame Venusziek- 
n, of in welken veel kwik ingenomen is. In • 
: uitwendige, is de moejelykheid in de adem- 
aling grooter, hoewel de pyn zoo fcherp niet 
, en de vogten in het doorzwelgen dikwils 
)or de neusgaten weder uitkomen. Als ’er zig 
nige tekenen voordoen aan den binnen of bui- 
nkant 5 word het een uitwendige genoemd, 
aar indien ’er niets met al gezien word , een 
wendige Keelontlleeking. Roodheid in het 
ngezigt, pyn, en koorts, kunnen beide de uit- 
I inwendige zoort verzeilen. 
4. Alle beletzelen van ademhaaling zyn ge-voorte- 
larlyk, inzonderheid als zy verzeld zyn met kenen, 
^n, roodheid in het aangezigt, en koorts. Een 
itfleeking van de fpieren der flrot word erger 
ioordeeld dan van de Huig. Verpoppingen 
t flymerigheid erger dan uit bloedrykheid. Die 
srzeld zyn met zweeren, .veroorzaakt door de 
Daanfche Pokken (i) zyn gevaarlyk en moejelyk 
n te geneezen. Deeze Ziekte is zomtyds ge- 
3rdeeldeenVolkziekte(k) te zyn. Een imken- 
ge KeelontPeeking , komende na lange ziek- 
m, of groote uitloozingen, word voor kwaad 
ehouden; of fchielyk aankomende, zonder ee- 
ige voorgaande tekenen , word geoordeeld 
aauwlyks geneeslyk te zyn ; zynde de longen 

I ' ' dan 
I (g) Uvula, th) Ulcera. (i) Lues Venerea, 
I (k) Morbus Èpidemicus. 
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dan gemeenelyk verzwoeren. Als ze verzeld i 
met fchliiming aan de mond, ongevoelig loozer 
der vuiligheden, of in een koorts komt, wore 
ze gemeenelyk geoordeeld een fchielyke dooc 
te voorlpellen. 

5. In de uitwendige zoort worden Wyn er 
Levens. Vleefch verboden. Waterpap , Gerflenwater; 
wys. Thee, Salie-thee, Broodnat(l), gebraade Ap¬ 

pelen , enz. worden toegeftaan; en in geval var 
flaauwte wat Sek en Hoendernat. Laaten alk 
deeze dranken warm zyn, en het hoofd van den 
Lyder hoog leggen. 

(5. In een uitwendige Keelontfteeking (m), 
Genee- e^r ’er eenige tekenen van zweering gezien wor- 
2ing van den, is de aderlating in ’t algemeen nodig, in- 

zonderheid in de bloedryken : en laat dit altyd^ 
Keelont-^^ g^val, aan de kropaders (n) gedaan , eii 
fteeJdng.lloutelyk herhaald worden, als de gelegenheid 

het vereifcht. 
Indien ze in zeer weinige uuren niet verligt 

Sem.Lin.Foemgnaaunc^. Coque in Jq, Foné 
q.f. Colaturae unc xij. Adde Eledt. LeniL Syr. dê. 
Spina Cerv. ad, mcj,£, SaL Cathart, Afnar, une p 
Ele£i, e Succo Rofar, dr, ij. m, f. Enema Jlatim ink 
jkiendum. Na de Operatie 

Sperm, Ceti, Conf, Cynosb. ad fcr. j, SaL wlat» 
C, C, Succin, ad gr, iv. Syr, Capill, Ven, q,f>f, Bo»\ 
ïus fumendus cum Haufeu fequent, rji 

01. Amygd, Dulc, unc j. Syr. Mecon. uncMi 
Sp. Nitri Dulc, dr, ], m. 1 

7. Leg aanftonds daar op een blaastrekpleis| 
ter (o) in den hals, en anders op de armen, inl 
dien ’er koorts komt. Als de blaaren beginneifl 
te droogen, zoo geef een ligt purgeermiddel, j 

(1) Panada, (m) Angina, 
(n) Venae Jugulares. (oj Veficatorium. 
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Ele^- Lenit. dr. vL Crem. Tart, dr, j. Pulv, 
%ndt. dr.^.m. 

9r, Rad. AUh. dr. j. Gutmit. Ara^ dr. ij. Coque in 
eco6t. Fedtor, q. f. in Colat, unc v. Infmde Senas 
. ij. Rhei dr.]. Sem. Fcenic. Dulc.fcr. ij. Sal. Tartar, 
\ j. Colat, mc iij. Adde Syr: de Spina Cerv. Rofar, 
dut. ad unc£. Nitr. Dulc. fcr. ij. rn. 

Of . 
Aq. Miner, Purgant. tb ij. Mann. Crem. Tart. 

tl, Cathart. Amar. ad unc Coque ad ib j. Sub* 
wn add. Sem. Fcenlc. Dulc. dr. ij. Colaturam fumat 
ane, en laat het tweemaal op een week herhaald 
orden, of naar vereifch van zaaken. 
De ziekte gaat gemeenelyk weg door het ge- 

*uik van deze middelen. 
8. Maar in geval van groote ontfteeking (p), verzeld 

jrn Sp, Sulph, per Camp, of Sp. Vitriol., nu en dan met ont- 
momen, in een hoeveelheid van tien droppe- Heekmg. 
n, of vyftien van Sp. Nitri Dulc.y in een teug 
ra de borftdrank (q) dienilig. 

Of' 
Sal Nitr. dr.^. Sacch. Saturn, fcr.£./. Puh. 

ie of viermaal daags te neemen 
9. De 

|(p) Inflammatio. (q) Decoftum Pectorale. , 

^ Daar kunnen zoorten van Keelontfteekingen weezen 
30 hevig en gevaarlyk, dat 'er geen tyd is, om den uit- 
ag der middelen hier voorgefchreeveu aftewagten, in 
elk geval 'er veel fterker moeten gegeeven worden, 
[et kan, namelyk, gebeuren, dat de Lugtpyp van bin- 
en ontfteeken is , of dat die fpiertjes. die by de opening 
an het ftrottenhoofd zyn , en deszelfs fpleet fluiten of 
penen , met deeze Ziekte zyn aangetafl. In dit geval 

5’er zoo fterke aderlatig nodig, dat’er naauwlyks bloed 
enoeg in het lighaam blyve , om eenige fpieren opte- 
laazen. Ook is het dan nodig fterke purgeermiddelen 
oortefchryven; maar dewyl in dit geval ook dikwils de 
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9. De Mucilagines * helpen ook in de ont« 
lleekihg wegteneemen 

1^. Miicilag, Gumrn. Tragacanth. Sern. Pfyïl, e\ 
Cydon, cum Aq^, Rofcir, Damafc, imc iv. Syr^ 
Limon. de Rubo Idaeo ad unc j. m. om ’er dikwils 
een lepel vol van te neemen. 

Voorfchriften van Amandelmelken fr) , Af 
‘ kookzels^ (s) en balzemagtige middelen (t), 

dienflig in hevige uitwendige Keelontfteekin- 
gen (v), zie over het Zydewee (x). Koppen (y) 
en geduurige blaaren moeten niet vergeeten 
worden. 

Zwel- lo.- In geval van hevige zwelling, pyn, ont- 
flecking, en rauwheid (zj, zoo gebruik verzag- 
tende gorgeldranken (a), met een fpuit, na de' 
dienflige uitloozingen (b). 

(r) Emiilfiones. (s) ApoTeriiata. 
(t) Balfamica. (v) Angina, (x) Pleuritis. 
(y) Cucurbitae. (z) Excoriatio. 
(a) Gargarismata. (b) Evacuationes. 

en gevolgelyk deeze middelen niet könncn ingenomeri 
worden , heeft^ men daar op tweederlei wyze raad tod 
gezogt. Zommigen geeven de purgeermiddelen onder, 
of onmiddeJyk na de aderlating : of anders laat men de 
Zieken klyfteereii met de middelen , 6. van onzen 
Schryver voorgefchreeven. OndertulTchen word het lig- 
haam met zeer dunne dranken als Wei, Karnemelk, enz.' 
onderhouden. De Keel word uitwendig geftoofd mef 
Melk en Spaanfche Zeep, enz. De Zieke gorgelt met¬ 
een kookdrank van Fol. N^mph. Malv, Altb. Fl. Samh., 
waar by gemengd worden Nitrum , Sal, Prunell. , Roh. 
Samhuc. Ribef. Syr, de Moris^ Rub, Idm Alth.Fern^ 
Men legt Zuuideeg in zyn hals. Inwendig geeft men^ 
hem verzagtende , losmakende , verkoelende middelenj 
in water gekookt, v/arm , en in een vry grooten over-i 
vloed. I 

* Eenige Zaaden en Gommen, als Sem, Lini. Cydonior,- 
Gimm. Arab. Tragac., zyn zoo lymig , dat zy met 

water gevreeven een dikke lymige Pap maaken. Zulke, 
pappen worden in de kunft Mucilagines genoemd. I 
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Deco^. Pe^or. tb j.^. Rad, Alth. uncj^. FoL 
Alth. Saïv, Comm. ad, m, j. Coque ad Ib j. et adde 
Sp, Nitr. Dulc. iinc g. m, om 'er dikwiis warm 
van te gebruiken. 

11. De zwelling en ontfteeking matigzynde^ 
maar de deelen oneffen en ontveld voorko» 
mende , en de vefels van de huig (c) , enz. 
ver flapt zynde 

FL Rofar, Ruhr, mej^ Sah.Ruhr. 01. 
SuJph, per- Camp. gtt. xxx. Superaffunde DecoFti 
Petlor Calcnt tb j. Colat adde Syr. de Moris. MelL 
Rojat. ad unc j’. in. f Gargarisma. 

Om ’er een zuiverender en zamentrekkender 
te maaken 

^ Alb. Grac. unc j. Puh. Myrrh, unc ,g. Cö't. 
Granat. blor. Balaufi. Rofar. Rubr. ad dr. ij. Sah. 
Rub. M. j. Coque in Decodt. Pedtor. tb ij. Colat. 
unc XX. adde Ftni Rubr. Sp.Vini uneÏY. MelL 
hof at. unc iij. OL Fitrioi. dr. m.f. Gar garis ma. 

12. Zweeren (d) aan of omtrent de huigZweeren 
kunnen aangeraakt worden met Mei. Aegypt. of om trent 
het volgende ; welke veiliger zyn dan een fmel- ^ 
ting van Mere. Subl. Corrofw. 

MIe!!. Aegypt. Tinei. Myrrh. Sp. Fitriol. ad 
dr. j. m. 

Oï 
rji. MelL Rofat. Tindt. Myrrh, aa dr. ij. OL Vitriol, 

dr ]. m. . 
Een weinig na dat het deel aangeraakt is, zoo 

laat de mond altyd wel gewaffen worden met 
zulk een Gorgeldrank (e) als deeze 

1^. Decodè. Hord. ib j. Aceti Vini Alb. unc ij. 
Syr. de Ruboldaeo unc j.^. m.f. Gar gamma. 

1 Het 

(c) Uviila. (d) Ulcera, (e) Gargarisma. 
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Het volgende kan by gelegenheid in de plaats 

gegeeven worden 
J(i.FLSamhuncvi. MelL Rofat.uhcy Tindi. 

Myrrh, unc Sp. SaL Ammon. dt\\,R, m. 
Of 

Rofar. Ruhr. Plantag. ad unc iij. Lap. 
Prunell. dr. ij. Syr. de Moris, unc}. Sp. Nitr. Diilc. 
unej^. m. 

Of 
Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ad imc vi. Album. 

Ovor.Conquasf.No.ï}. Sacch. Saturn, dr. }.g. Alum, 
ujli. dr. j. Aceti Vinï Alb. unc ij. in. ■ 

13. Zomtyds moeten ’er ook poejers in dc 
keel geblaazen worden , maar deeze fchynen 
niet dienflig nog kragtig, dan in verflappin- 
gen (f) van de huig. 

j^. Alum. ufti. Boli Armen. aadr,}. m.f. Pulv. 
’ Of 

9-'. Alum. ujli. Piper. Long, Fl. Rofar. addr. j. m. 
Of 

/Hum. ujli. Zinzib. Cort. Granat. ad dr. i. f. 
Pub. 

De hiug kan veilig genoeg met een fchaar 
afgefneeden worden, indien een zweer of heet 
vimr (g) dat noodzakelyk maakt. 

ig. In geval van harde gezwellen, uitwendig, 
gezien wordende, zyn fmeeringen (h) zomtyds 
dienitig. 

Ung. Didlth. Nervin. Sp. Fin. Camphor, ad 
dr. ij. Sp. Lavend. Comp. dr.}. m.f. Linimenturn. 

15. Pleifters op de ffcrot gelegd zynde kunnen 
ook eenigen dienll doen. 

9:. Theriac. Androm. Lond. Mithrid. 01. Macer. 
per 

(f) Relaxationes. (g) Gangraena. 
(h) Linimenta. 

/ 
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pY Exp* ad dr, j. Ung. Samb, dr. ij. Stère, Canin, 
q. f m. et extende fuper alutam, « 

Maar EmpL de Cumin, of de Ranis> cum Memir. 
fchynen veel dienftiger te zyn voor harde ge¬ 
zwellen. 

16. Indien het gezwel niet helt tot ontbin¬ 
ding (i) , maar aangroeit, zoo wakker het op 
met EmpL Diachyl. C, Gum?n. , koppen (k) zon¬ 
der vlymen (1) , of pappen (m) , en tragt het 
tot zweering (n) te brengen 
I Cataplasm, Fulg, de Pane et Laêteunciv. Ung, 
Samb, unc j. Cr oei Pulver, dr, S' f' Cataplasma, 
faepe Mutandum, 

Of 
Pulp, Fie. Ping. Cepar. Sub. Ciner. Co6è. Bulb, 

Lilior, Alb, Reeent, ad unc ij*. Pulv, Fl. Chamaem, 
unc], Sem, Lini, Foenugr, ad[imc JJ. cum Decoti. Rad, 
Alth. q.f, et Ung. Dialth, unc, j. f. Cataplasma, 

Als het gezwel volkomen ryp is, en het niet 
van zelfs doorbreekt, zoo open het door een 
bytend middel (o), of door fnyding. 

Als de ademhaaling niet anders kan bevorderd 
worden, moet men zyn toevlugt neem.en tot de 
heelkundige Operatie, Urotfnee (p) genoemd, 
dat is, een opening van de flrot (q). En in¬ 
dien de ilikking verhinderd word , zoo geef 
voedende klylleefen, gemaakt van brood, 
eieren, en diergelyke. 

17. Inwendige keelontfleekingen (r) , waar In wend! 
inde fpieren (s) verllapt en uitgeteerd zyn, zynS^Keel. 
niet te geneezen door uit- of inwendige hulp- 

I 2 mid- 
(i) Refolutio. (k) Cucurbitae. 
(l) Scarificatio. (m) Cataplasmata, 
(n) Suppiaratio. (o) Caufticum. 
(p) .Bronchotomia. (q) Larynx. 
(r) Angina, (s) Musculi. 
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middelen, maar voedzaame fpyzen. Indien de 
keelontfteeking waterig of flymig is, zoo be¬ 
handel die als een waterzugc (t) ; indien van 
lluipen (v), als een ftuipj indien van lamheid, 
als de geraaktheid (x). 

i8. Zomtyds is de huig (y) in dit geval 
verflapt , waar door ze laager dan gewoon-* 
lyk nederhangt, van een zinking van vog 
ten daar op; welke, daar van gezwollen zynde ^ 
de flikking en Ipraak kan verhinderen, en zom¬ 
tyds verhikking inaaken. 't Is gevaarlyk, alsi 
ze fcirreus of kankeragtig is, gelyk dikwils ge-'] 
beurt in Venusziekten , en dan word ze ge-1 
meenelyk weggevreeten, ten zy de Operatie ge-"^ 
bruikt word om dat voortekomen. ^ 

Laat de levenswys dezelfde zyn als in hetj 
voorgaande. Als het van een Venuskwaal is,^ 
zoo behandel het ais in de Spaanfche Pokken (z); r 
maar zoo niet, gelyk de keelontlleeking , met • 
opzigt op de uitioozingen. Als de verllapping,; 
en ontPeeking groot zyn , word een Pryking- 
op het hair of op het hoofd eenigen tyd, met ! 
een weinig brandewyn, en Ung. Dialth. gezegd * 
dienftig te^zyn ; hoewel het een belacchelykvi 
hulpmiddel fchynt. .» 

Laat deeze poejer ook geblaazen worden aan 
de huig met een pen , of daar op gelegd metJ 
een lepel. ~ 

Puk. Rofar, Ruhr, dn j. Zinzib. Aluin.'ufi> 
ad dr.j^. m. 

Of 
Boli^ Armen. dr. j. Alum, ujl. Zinzib, Sal. 

Comm. ad fcr. j, m. 

Of ' 

Ct) Hydrops. (v) ConvuJfio. * 
(x) Paralyiis. (y) Uvula, (z) Lues Venerea.. 
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Of 

Cort, Granat, unc JJ. Coque in Jq. Font. q, f. 
Cpidturae tbJJ. affundefuper FL Rofar. RubnEalaufi. 
ad dr, iij. Ritriol. gtt. xL. Colat. adde Sp. Vini 
mc]. Sp. Sal, Ammon, dr. ij. m. 

Indien de ziekte geen gelegenheid geeft tot 
deeze of dèrgelyke geneesmiddelen, moet men 
zyn toevlugt neemen tot de wegneeming (a). 

AGTSTE AFDEELING. j 

Ziekten der Borft; en Longen. I 

WA ARE LON GONTSTEEKIN G(b> 

I. I^e waare Longontlleeking i^ eeneontflee- Om- 
king (c) der Longen (d). fchry* 

Dezelve kan komen van het bloed de long- 
vaten fterk opfpannende; ’t zy door deszelfs veel- 
heid of uitzetting (e), of de zelve verpoppende 
by gebrek van een behoorlyke verkleining , of 
fynheid der deelen ; door deszelfs dikheid, of 
gebrek van wei (f) , ’t welk voort kan komen 
van beweeging , ilerk Pudeeren , Perk voéd- 
zel, involging van gemak, oppopping vanna- 
tuurelyke uitloozingen, wooning in vogtige of 
moeraslige plaatzen, enz. Ze kan ook voort¬ 
komen van dezelfde oorzaaken, ais de keelont- 
Peeking (g) of kortborPigheid (h). 

I 3 Ze 
(a) Extirpatio. (b) Peripneumonia Vera. 
(c) Infiamniatio. (d) Pulmones. (e) Rarefa^io. 
iï) Serum, (g) Angina, (b) Akhma, 
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2. Ze is gemeenelyk verzeld met een toe¬ 

vallige koorts 5 komende door de pyn uit een 
ongeregelde verhinderde ademhaaling ; een 
hoeft, uit de ongeregelde in- en uitgang van 3e 
lugt veroorzaakende een ftuiptrekkende be- 
weeging in de fpieren of anderzins; en een moe- 
jelykheid van ademhaaling, uit de Volheid en 
ontfteeking der longvaten of dikheid van het 
bloed. De twee laatfte worden meeft opge¬ 
merkt na het eeten en drinken, om dat de 
Longen dan minder plaats hebben om zig uit 
te fpannen. 

Een Longontfteeking word onderfcheiden van 
kortborftigheid door de verzeilende koorts; van 
een zydewee (i), door de hoeft, welke in een 
Longontfteeking icherper en heviger is, en ver¬ 
zeld met een digter en moejelyker ademhaaling of 
fnorking. Daarenboven is de ademhaaling, in dit 
geval, gemakkelyker, als de Lyder regt overeind 
is. De pols o6k is hier zomtyds groot en hard, en 
anders , klein en zagt, tuflchenpoozende , of 
wormsgewys ; welke verfchillen komen uit de 
ademhaaling, ongeregeld verhinderd zynde. 

3. Als de toevallen hevig zyn , de fluimloo- 
zing (k^ opgeftopt, en ’er by komt een zyde¬ 
wee , waaking , yling (1) , of flaapzugt (m), 
en’er koude gevoeld word in de uiteinden, 
als de ademhaaling bynaar verhinderd is, een 
hlaauwheid en omkromming van de nagels der 
yingeren gezien word; als de pis in ’t eerft dik is, 
eil daar na dun word , in vier of vyf dagen ^ 
dit alles toont dat de ziekte gevaarlyk is, In 
tegendeel een overvloedige ontlafting van 

wei 

(i) Pleuritis, (k) Expeéioratio. 
(i) Delirium, (m) Coma. 
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wel gekookte , roode, geele, of witte ftof uit 
de Longen, of zelfs als het maar raauw en et- 
teragtig is; het vloejen der maandflonden (n), 
ofeenigebloedflorting(o); een loop (p); etter* 
gezwellen (q) omtrent de ooren of andere dee- 
len ; zagtkens tot zweeren (r) komende zyn 
goede tekenen. Maar indien ’er de teering (s) 
is voorgegaan, geeft het fpugen van een raau- 
we bloedige ftof een vêrzweering (t) in de long 
te kennen, welke, fchoon niet fchielyk doodelyk 
zynde, evenwel tot dus ver zelden geneezen is 
geweeft. Een Longontfteeking (v) is gevaar- 
lyker, hoewel minder pynelyk, dan een Zyde- 
wee (x), om dat, indien de ademhaaling belet 
word 5 fchoon maar voor weinige oogenblikken, 
het een zekere dood is. 

4. Alle taje fpys of die te veel voedzel Levens 

geeft, is hier nietdienftig5 gelykKaas, Boter,wys. 

Melk, enz. maar Broodnat (y) , Waterpap; 
Groene en Thee Boei onder een gemengd, Sa- ’ 
lie-thee , Gerftenwater , Borftdranken , enz. 
en in geval van flaauwhcid zyn wat Sek en 
Hoendernat, dienftig. Een maatige beweeging 
behoort gebruikt te worden 

I. 4 5. Uit¬ 

en) Menfes, (o) Haemorrhagia. 
(p) Diarrhoea, (q) Abfceffus. (r) Suppuratio. 
(s) Phthifis. (t) ülcus. (v) Peripneumonia. 
(x) Pleuritis, (y) Panada. 

Wat de Schryver hier door maatige beweeging ver- 
ftaat is zeer duider, om dat de Lyders in deeze ziekte, 
wegens gebrek van behoorlyke doorflraaling des bloeds 
door de Longen , zoo zwak zyn , dat zy zig naauwlyks 
beweegen konnen. ’tZal , denk ik , met den aard der 
ziekte beter overeenkomen , den Lyder ernftig je be- 
veelen zig ftil te houden , zyn geeft niet afceinatten 
dóór eenige zorgen of bedenkingen, en hem zelfs, ten 
dien einde , ha dat men behoorlyke zorg voor hem 

ge- 
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Genee. 5. Uitwendige middelen worden hiergeoor- 

s- deeld van geen dienft te zyn ; en de uitloozin- 
gen en inwendige middelen, in dit geval gebruikt 
zyn gezaamentlyk dezelfde als in het Zydewee, 
tot welfa geneezing wy dit derhalven brengen 
zullen. Zie pag. 137, enz. 

bastert long- 
o NTS TE EK ING. (a) 

rci?rv.' *■ "F n" Longontfteeking is een algemeene 
u Ti' (b) of wateragtigheid (c) van 
het bloed, de Longen allengskens overlaadende. 

Oor- 2. Ze kan veroorzaakt worden door een op- 
zziü. houding van de natuurelyke affcheidingen (d), 

koude vatten, zwakheid of verftoppingen in 
de maag en ingewanden ^e^ 5 tiit voorgaande 
ziekten, gebrek van beweeging, enz. 

Kente- 3. Ze word gekend uit de dikheid , bleek¬ 
tenen. heid, _ en langzaame beweeging van het bloed, 

lymerigheid van de kwyl, bleekheid en gebrek 
van neerzinking in de pis, witte zwellingen en 
verpoppingen in de kleine vaten , zwaklieid, 
ongevoeligheid , korte ademhaaling, toedruk- 
kmg (f) in de borP (g), en een klein koortsje 
in het begin daar van. 

Voor- 4. Ze is een gevaarlyke en bedriegelyke ziekte 
tekenca, want de toevallen, fchielyk toeneemende," doo- 

dea 

(a) Peripneumonia Notha. (f>) Pituofitas. 
(c) Serofitas. (d) Secrefiones. 
(e) Vifcera. (f) Oppreflïo. (.g) Thorax. 

^edraagen heeft, zagtt'iyk rtiftverwekkende Amandel- 
drankcïi ts gccvon ; op üat hy dus lutiit §cno^gzn^ins 
}iragten voorzien zy.tegen den cyd der fcheiding, wanneer 
'’er dikwils nieuwe toevallen gezien worden. 
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len zomtyds den Lyder, zonder eenige teke- 
len van dood of gevaar te geeven in de pols of 
)is. Uitgeleefde, waterige., koude, teering- 
gtige geftellen , zyn meelt daar aan onder- 
levig. 

5. Laat de fpys zyn dunne zop en lepelkoll; Levens- 

n de drank l'hee, Saliechee, Water en Honing, 
n dunne zuuragtige kookdranken (h). Maatige 
teweeging rnag gebruikt worden , en andere 
yzonderheden, als in de levenswys , in de 
egce Longontlleeking (i) waargenomen. Zie 

'ag. 135- 
6. Indien geen zigtbaare toevallen dat ver- Genee- 

ieden, zoo open eerlt eens een ader op den 
rm, geef dan dagelyks voor eenigen tyd een 
agte klyfleer. Purgeer daar na , en gebruik 
e geneesmiddelen in het Zydewee (k) voorge- 
:hreeven ; met by voeging van zimre dingen, 
:elyk Sp. Nitri, Sp. ntriol. 01 Sulphur, per Camp , ‘ 
?c, Blaaren zyn hier van zonderlinge dienft, 
n mogen vryelyk gebruikt worden ; maak die 
eduurig indien het noodig is, of fnyd fonte- 
ellen (1) of draadzweeren (m), en gaa. in an- 
ere opzigten te werk als in de waare Long- 
ntfteeking. 

ZYDEWEE, Waar en Baftaard; en 
Baftaard RAZENDE KOORTS, (a} 

Een waar of inwendig Zydewee is een ontltee- Om- 
king van het Borftylies (b). Een baftaard Tchry- 

I 5 ’ 

(h) Apozemata. (i) Peripneumonia Vera, 
'(k) Pleuritis, (l) Fonticulus. (m) Sctaceum. 
(f) Paraphrenitis. (b) Pleura. 
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of uitwendig Zydewee is een ontfteeking (c) van 
de tuiTchenribbige Spieren (d). Een Bajtaau 
Razende Koorts is eene ontfteeking van het tus- 
fchenfcheidzel van de Borft (e) of Borftvlies j 
omtrent het middelrif (f). 

Oorzaak 2. De oorzaaken kunnen hier dezelfde zyn als 
en Ken- van de Keelontfteeking (g), Longonfteeking (h), 
tekenen, Kortborftigheid (i). De tekenen van een 

inwendig Zydewee zyn, een hevige fteekende 
pyn der zyde in de inademing, minder wor¬ 
dende in de uitademing, inhouding van den 
adem , of als die voornamelyk gehaald word 
door behulp der buiklpieren (k). Deeze pyn 
word meeft gevoeld, als men op de gezonde 
zyde legt. 2. Een geduurige koorts , hoewel 
die zomtyds opgekropt word door de pyn , en 
een verhinderde ademhaaling. 3. Een korte 
hoeft 5 en zomtyds een uitfpuwing van bloed 
of etteragtige ftof. 

Een uitwendig Zydewee word gekend uit de 
pyn digter aan de oppervlakte liggende , en 
vermeerderende als men op de aangetafte zyde 
ligt, wordende de ontftooken Ipieren dan ge- 
drukt. De toevallen zyn hier minder hevig dan 
in het inwendig zoort, en zy is nooit verzeld 
met eene bloedfpuwing. 

Een baftaard razende Koorts (1) is verzeld 
- met een hevige geduurige koorts, fcherpe pyn 

in de aangetafte deelen, als de buiklpieren (m) 
zamengetrokken worden , een yling (n) , en 
een inwendige oplpringing der bovenbuikfche 

plaat- 
(c) Inflammatio. (d) Müfculi Intercoftales. 
(e) Mediaftinum. (f) Diaphragma. 
(g) Angina, (h) Peripneumonia, .(i) Afthma. 
fk) Mufculi Abdominales. (1) Paraphrenitis. 
im)Murculi Abdominales. (n) Delirium. | 

) 
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plasPtzen (o). Deeze ziekten komen voornaa- 
nelyk mffchen de Lente en Zomer. 

Zy zyn verzeld met een drooge hoeft , dat 
is een hoeft zonder fluimloozing (p) , de pyn 
s zeer fteekende, de koorts gemeenelyk groot, 
Ie pols klein , fchielyk , hard , en de pis dik- 
wrils bloedig. « 

3. Indien de Lyder bejaard is, teeringagtig (q), Voortc 
of van een ongezonde gefteltenis (r); indien’er kenen.. 
eenLongontfteeking (s) mede gepaard gaat, of 
op deeze ziekten volgt; of indien de fluim- 
löozing fchielyk opgeftopt word , onderfteld 
men dat ’er groot gevaar by is , en inzonder¬ 
heid indien de Lyder een zwangere Vrouw is. 
Endien ze verandert in een etterborft (t), zal 
de Lyder insgelyks fterven aan een teering (v) 
of kortborftigheid (x). 

In de ontleeding der lichaamen van men- 
fchen, aan de Longontfteeking en ZydeWee (y) 
geftorven , zyn ’er flymproppen (z) gevonden 
in de Longen en het Borftvlies (a) ; en dikwils 
zaten de Longen aan dit vlies vaft. Deeze 
ziekten , komende aan de eene kant, veroor- 
zaaken een hevige pyn als de Lyder op dc 
andere ligt , om dat hunne zwaarte dan door 
die deelen gedraagen moet worden. 

Een baftaard razende Koorts word ook voor 
gevaarlyk gehouden , en eindigt gemeenelyk 
in ftuipen (b) , mymering , etteragcige water- 
zugt (c), en verfterving (d). 

De 
(o) Hypochondria, (p) Expeóloratio* 
(q) Phthificus. (r) Cacheaicus. 
(s) Peripnemnonia. (t) Empyema, (v) Phthifis. 
(x) Afthma. Cy') Pleuritis, (z) foiypi. 
(a) Pleura, (b) Convulfiones. 
(c) Afcites Purulenta. (d) Mortificatio» 

\ 
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Levens- 4. De levenswys kan dezelfde zyn als iii de 
Keel- (e) en Longontfteeking. Balfemagtige 
fpyzen, beflaande uit geleyen en-diergelyke, 
zyn Liitfteekend in deeze gevallen. Ook mogeii 
’er dikwils vryvingen gebruikt worden op de 
pyniydende deelen. Heet water, op Lynzaad ge- 
gooten^maakt een dienflig vogt in<leeze gevallen, 
’t welk zoet gemaakt kan worden met zuiker, en 
vryelyk als Thee gedronken worden. 

Genee- 5. Tap rykelyk bloed af in alle de zoorten*, 
alwaar de kragten het maar willen toelaaten, en 
herhaal het houtelyk, als het de ziekte vereifcht. 
Neem in agt, dat waar er geen byzondere be- 
paaling gemeld is , dan ook het geen voorge- 
fchreeven is in de ziekten der Ademhaaling en 
Longen , gelykelyk dienflig is in de Keel- eh 
Longontfleeking , en de tegenwoordige geval¬ 
len. Zie pag. 124, enz. 

Leg een blaastrekpleifler (f) in den hals, en 
mdien de ziekte gevaarlyk is , zoo geef een 
zagte purgeerende klyfleer. Vervolgens 

Sperm. Ceti dr.g, Conf. Cynosbjcr.y Syr. 
AUh. g. f f. Bolus, tegen de nagt te neemen met 
een dronk van het volgende 

Gum?n. Arak dr. iij. Rad. Alth. dr. j. Cogtie 
in Decodè. Hord. q. ƒ. Colatur unc v. Adde Aq. Lum 
bric, Magijïral Syr. Caplll Ven. ad unc R. Tin^. 
Croci dr. jy, ƒ. Hauftns. 

Zyt gedagtig yoortefchryven Amandeldran- 
kenfg) met ArabifcheGom, in aanmerking van 
de blaaren. 

In- 
fc) Angina, (f) VeficatoriLim. (g) Emulfiones. 

Want de-Spaanfche Vliegen, die een voornaam In¬ 
gredient der Blaastrekpleifters zyn, veroorzaaken dikwils 
koude pis, die men heft door de allerverzagtendlle mid¬ 
delen voorkomt, of wegneemt. ' 

i 
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Indien de koorts hevig is, zoo leg op den 
olgenden dag blaastrekpleifters op de armen ; 
f een op de pynelyke zyde. ^ 

9:. Rad, Jlth. dr, ij. Gumm, Arab Fol, Senn. ad 
nc], Rhei uncj^, Sem, Foenic, Dulc. Aniji, Bacc, 
■unïp, Glycyrrh. ad dr,], Sal, Tartar, dr,^, Infunde 

in 
* Het fchynt eenigzins te'flryden met het begrip dat 
y van deeze ziekte hebben , derzelver geneezing te 
idenmernen met middelen, die, behalven dat ze eene 
ntfteeking in de huit veroorzaken , vry veel beweeging 
I de vogten maaken, en in ftaat zyn eene koorts te ver- 
ekken, of te vermeerderen, daar dezelve of niet, of 
laar weinig is. Niettemin heeft een voorzigtig Genees- 
eefter , die het heil zyner Lyderen zoekt , niet altyd 
iet de reden raadtepleegen; maar ook te zien , wat hem 
oor de ondervinding geleerd word. Die nu heeft het 
ut der Blaastrekpleifters in meer dan een geval getoond. 
QÜeei MtiJJehenbroek^ thans Hoogleeraar der Natuur en 
/"iskunde te Leiden zal hier voor ons getuigenis geeven 
onnen. Gezegt hebbende, dat hy, in de Maand 

Ï732 , Zydeweeën met hevige koortzen befpeurd 
ld, waar van zommige naar geenc aderlaatingen luifter- 
m, voegt hy’er by : „ In zommigen heb ik met vrugt, 
in anderen zonder baat, gebruikt een pleifter van 
Spa'anfche Vliegen over de Borft , en wel vooral op 
de ontfteeke plaats gelegd Ik kan niet ontkennen, 
feboon ik voorheen met de Spaanfche Vliegen , in 
heeten ziekten en daar ontfteekingen waren , niet veel 
op had, (ftrydende het al wat tegen de reden , dat men 
met zulke fcherpe middelen eene ontfieeking zal zoe¬ 
ken te geneezen , die eene ontfteekiiig in de buit 
zélf maaken) of deeze Vliegen met verftand en oor¬ 
deel gebruikt in Zydeweeën , zyn dikwils van groot nut; 
ik heb ze alle^jn in ’t werk durven ftellen, na dat my 
door den fchranderen en. doorgeleerden Heer Joannes 
Oojierdyk Schachty myn mede Amptgenoot, den eerfteii 

: en voornaamften Geneesheer van onze Akademie.en 
Stad , derzelver nut was verzekerd en aangepreezen; 
hebbende zyn Ed -door eigen ondervinding, als door 
die van zyn beroemden Vader , in oneindige gevallen 
een gelukkig uitwerkzel van dit hulpmiddel in die 
ziekte gehad,” enz. Uitgeleeze Natuurkundige Ver» 

andelingen, Jl. Deel, 2. Stukje, pag. 332. 



Alge- 
meene 
voor* 
fchrif- 
ten. 

142 NIEUWE OEFFENING 

in Feöèor. ij. Colat, adde Syr. de Cicho, 
cum Rheo. Rofar. folut. ad unc].J^. Sp. Nitri Duk 
dr. iij. om ’er zomtyds , naar vereifch va 
zaaken , zes lepels, meer of minder van t 
neemen. 

Indien de ziekte zeer hevig zal worden, ei 
verzeld is met een bloedftorting, zoo laat twee 
maal op een dag klyfledren, inzonderheid in di 
badaard razende Koorts (h), voor dat het pur 
geeren begonnen is ; en naderhand op de tus 
fchendagen der buikzuiverirtgen (i) 

9:. DecoSi. Cümm. Clyji.uncxi]. Ek£i. Lenit. Sa^ 
Cathart. Amar. ad uncj. Syr. de Spina Cerv.unc].^ 
01. Lini unc iij. m. f. Enema. 

Geduurige blaaren en fontenellen (k) komei 
vervolgens : ook mogen ’er koppen (i) gebruik 
worden , uitgezondert in de badaard Long 
ontdeeking (m).. 

' Algemeene voorfchriften voor Zydeweeën. 
8. Sperm. Cell. Spec. Dhtrag.Frig. ad Jcr. j 

SaL Volat, Succin. gr. v. Conf. Mah. fcr, j. cun 
Syr, de Alth. q. f. f. Bolus, om de vyf uuren te 
neemen met vier lepels van het volgende Julep, 

Aq. Hyjfop. Piileg. ad unc iv. Limac. Magijiral 
mei]. Syr.de Alth. unc], Tin6t. CrociemnAq. Tberiac 
Fadé. unc ?n. 

Of 
Decodt. Pedtor. ib ij. Gumm. Arab. f. folutk 

cul adde Aq. Theriac. unc ij. Syr. Balfani. unc j. jj. 
Tindt. Cr oei unc i. m. 

Of 
E.mulJ. Comm. Ib ij. Gumm. Arab, unc j. Aq» 

Lumbr.Mag. uncïi], SahPrunelL uneii], Sacch.Saturn, 

(h) Paraphrenitis. (i) Purgationes. (k) Fonticuli. 
(l) Cucurbitae. (m) Peripneumonia Notba. 
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ƒ Emuljio, om 'er dik wils een flok van te 
semen wat warm. 
9. Olieagtige dranken, om de vyf of zes uureii 

srhaald, zyn hier zeer dienftig. 
9. '. OU Ai'wygd, Dulc. mc j, jj. Syr, de Alth 

. vi. ni. 
Of 

OL Lini Recent, Extract, unc],^^ Syr.CapilL 
'en.dr,Yi,m, maar om op elke dronk zes lepels 
an het volgende trekzel te neemen. 

Firn. Equi non Cafirat, unc vi. Vini Alb,^]. 
ifunde frigide et exprime fortiter ; Colat, addeSyr. 
'apav, Errat. unc], Sp, Nitr, Dulc, dr, ij. m. 

Of 
Fimi Equi non Ca/irat, ^ Aq,Puleg,Hyf)hp, 

'ecoct. Rector, ad ib £. Cafior, Rujf Craffiuscuïe 
nt, dr,},^, Infunde calide per fex hor as j deinde 
prime, et Colat, adde Aq, Limac, Magl, Syr, de 
'Ith, adunc i], m, om'er zomtyds eenige lepels 
ol van te neemen. 

Ook 
Sp, CC, Tinct, Cajlor, Sp, Nitri Dulc, ad dr, j. m, 

m 'er zomtyds dertig droppels van te neemen 
iet een dronk van het voorgefchreeven trekzeL 
' Likkingen (n) zyn ook hier zeer dienftig. 

10. 9L'. Syr. Balfam, Fapav, Err, adunc], 
U Amygd, Dulc, unc, ij. Sperm, Ceti dr. ij. Pulv. 
roei dr.g. Sdcch, Alb, dr, ij. ƒ, Linctus, f, a, om 
r naar believen een lepel vol van te neemen. 
Slymen (o) doen ook dienft 
9:. Mucilag, Sem, Pfyll, et Cydon, cum Aq, Ceras^ 

Igr. Extract, unc iij. Syr, Alth, Croci ad dr. vi. 
Of 

35:. Gumm. Arob, dr, ij. Rad, Altk dr, j. Co^ue 
in 

(n) Linftus. (o) Mucilagines, 
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in Decoct, Hord. q.f. Colat, vine iv. Adde Pulv. Gumm. 
Tragac: dr, j. Syr, de Rubo Id: Papav Err at. ad 
dr. vi. m. om ’er naar believen een lepel vol van 
te nee men. 

Voor- II- Hier volgen eenige dienftige vootfchrifi 
fchriften ten voor uitwendige Zydeweeën (p); maar zy 
voor het moeten niet gebruikt worden in geval van bree- 

digZyde-^^^S Vaten of bloedfpuwing , om dat zy, 
wee. door de vogten uittezetten , deeze toevallen 

vermeerderen. 
9:. 01. Amygd, Duïc. unc j. Aq. Hungar. dr. vi. 

Sp, Salis. Ammon, dr. iij. Camphor, 01. Siiccin. ad 
dr.]. m. f. Linimentum^ om’er de pynelyke zyde 
mee een warme hand wel mede te vrvven. 

Of 
9?. Ung. Diaith unc j. Sp. Vini Camph. dr. ij La^ 

vend. Conjp. Sp. Thereb. ad dr. j. m. om als het 
voorgaande te gebruiken 

En naderhand 
9r. Empl. de Cumin, unc^ Camphor, fcr. ij. 01. 

Succin. gtt. XV. m. en ftryk het op leer om op 
de aangetafle zyde te leggen. 

12. Zomtyds word deeze ziekte overgebragt 
van het Borftvlies (q) tot de holligheid van de 
Borfl: (r) , en maakt daar een gezwel , ’t welk 
zweerende, een groote maate van etter daar in 
ontlaft. Dit word genoemd een Etterborfl (s), 
en komt gemeenelyk , als de aderlaating en 
andere lütloozingen in ’t begin verzuimd zyn 
zyn geweell. * 

Een bafhaard razende Koorts (t) het middel- 
, rif (v) verz weerende, op dezelfde wy ze, maakt 

zomtyds verzaamelingen van etter in de buik, en 
veroorzaakt verrotting, teering (x), of den dood. 

ETTER- 

(p) Plenritides. (q) Pleura, (r) Thorax, (s) Empyema. 
Paraphrenitis. (v^ Diaphragma. (x) Confumptio. i 
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ETTERBORST. 

145 

I. 

2. Deeze kan inwendig veroorzaakt worden, Oor- 
ran een'Zweering (b), komende in een Zyde-zaak. 
vvee (c) of Longontfteeking (d); een fchielyke 
opftopping der fluimloozing (e) , of het bree- 
ken van een vat; het uitgeftorte bloed in etter 
veranderd, of een Ettergezwel (f) gemaakt zynde 
in het Borftvlies, tuflchen-fcheidfel van deBorft, 
(g) of Middelrif, doorbreekende, en zyne Etter 
daar in ontladende : en uitwendig van kneuzin¬ 
gen , wonden, enz. Zomtyds word ’er ook Etter 
of uitgeftort bloed vergaderd in de Longen, en 
zomtyds in de verdubbeling van het Borftvlies en 
het Middelrif. 

Een Etterhorfi is een vergadering van etter (a) 
in het hol van de borft. ving. 

3. De tekenen daar van in het Borftvlies zynKente- 
bntftecking (h), fcherpe pyn en zwaarte in het kenen, 
vlies, een langzaame geduurige koorts, moeje-' 
lykheid van ademhaaling, een drooge hoeft en 
^orft, groot ongemak in het liggen op de ge¬ 
zonde zyde , en een fchielyke verteering van 
het lighaam. Indien het doorbreekt op het 
Middelrif, houden deeze toevallen op, en de 
Lyder vind fchielyk verligting; maar dit wordi 
haaft gevolgd door een merkelyke drukking op 
het Middelrif en een groote ongeruftheid ; de 
koorts vermeerdert, de pyn word minder hevig 
gevoeld, en is aan het deel dat laagft legt; en 
het gemak kan nu alleen verkreegen worden 

^ K door 

(a'' Pus. (b) Suppuratio. (c) Pleuritis. 
(d) Peripneumonia, (e) Expeftoratio. 
u) Abfgcirus, (g) Medialhnuifl. (b) Inflammation 
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door te liggen op die zyde waar in de etter is. 
Indien de ontlalling aan beide zyden gefchied 

/ is, is de Lyder op geen van beide gemakkelyk, 
maar alleen als hy op zyn rug of buik ligt.^ 

Indien de etter in de Longen huisveft, cn komt; 
van een inwendige oorzaak , word de adenx^ 
met moeite gehaald; en de Lyder bezwykt on| 
der de zwaarte die hy voelt. Daar komt allengs-! 
kenspynby, met een geduurige koorts, groote 
dorll, fpuwing van etteragtige Hof, droogheid 
van de mond en keel, en roodheid in de wangen. 

Daar de oorzaak uitwendig is , komen, 
voor eerfl-, een bloedfpuwing, beeving, koud 
zweet, en op ’t laaft een ontlafting van et¬ 
teragtige of fchuimende ftof door den mond. 
Indien deeze ftof geel is , word de ziekte voor 
zeer gevaarlyk gehouden. De lyder kan nu maar 
alleen op zyn rug liggen , gevoelt een onge- 
makkelykheid, liggende op de ongezonde zyde, 
en fteekende pyn, liggende op de andere; de 
gewonde longkwabbe (i) dan tegen het middel- 
fchot (k) aandrukkende. 

Voorte. ■ 4. Als de verzaameling zeer groot is, ver¬ 
kenen. ftiktze dikwils den lyder. Die, welke beide de 

zyden bezet, is flimmer dan die, welke geheel 
ligt op de eene. Als ’er geen verligting gevon¬ 
den word door de fluimloozing (1), heelkun¬ 
dige operatie, ontlafting van pis, of door den 
ftoelgang , fterft de lyder gemeenlyk binnen 
veertig dagen. Indien de etter (m) wit is na de 
operatie, of in de fluimloozing, en van een 
goede dikte, voorfpelt het de herftelling; maar 
200 zy bloedig of ftinkende is., het tegendeel.’ 

In 

(i) Lebus. (ft) Mediaftinmn. (l) Expeftorati®. 
■ (m) Pus. 

/ 
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’t kort, indien de oogen hol flaan , de na¬ 
gels omgekeerd worden, en het lighaam ver- ' 
eerd word; indien ’er een yling (n) by komt, 
>f fpuwing van een hoog blaauwe etter, enz. 
i^ord de ziekte gemeenelyk doodelyk, en zelfs alg 
;e van zelfs fchynt beter te worden, komt ze 
ikwils wederom en word doodelyk; inzonder- 
leid indien de uitgeloofde fluimen ftinkende 
yii. 

5. De Levenswys (ó) moet dezelfde zyn als Levens- 
n het Zydewee (p) of Longontfleeking (q).wys. 
'Ae pag. 135. §. 4. _ 

6. Open een ader in het begin der ziekte, om Genee- 
:en verzaameling van Etter voortekoomen, en zing* 
^eef klyfleeren, purgeer, of geef balfemagtige 
r) en pisdryvende (s) middelen , als in het 
Zydewee. De meelle van de inwendige midde- 
en, daar voorgefehreeven, zyn hier dienflig. 
lie pag, 140. 

^ De volgende zyn, naa dat de behioorlyke 
litloozingen gebruikt zyn, in groote agting. 

Ter eb, e Chio 4r, vj. Balfam. Tolut, dr. j. 
’^pernié Ceti, Millep, prcepar, ad dr, fai, 
Vart, Vitriol, fal mlat, CC, Succin. addr,^. Cam-^ 
)hor, fcr, j. Balfam, Perm, gtt. xx. Syr, de Jltb. 
[. f, f. Pil, N. vin. e quaque dr, j. om ’er vier 
s morgens en ’s avonds van te gebruiken met vier 
epels van de volgende mixtuur. 

Ter eb, Venet. Bals, Copaybé ad dr. i]. Speren. 
Ceti dr, j. VitelL unius oviDecoSt, Hord, Vinï alb, ad 
imciv, TinSb, fal Tartar, unc B, m, 

kI Ook 

(’n) Delirium» (o) Regimen, (p) Pleuritis, 
- (q) Peripneumonia. (r^Balfamiea. 

I (s; Diuretica. 

i 
I 

N 
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Ook 
Tin^. Met all. fal Tartar. Succin. Sp. Nitri 

dulc ad dr. j. m. om driemaal daags veertig 
droppels met eenig dienftig vogc te gebrui¬ 
ken. 

Om 7* Om de Etter, als zy gemaakt word 5 te doen 
de Etter, verdwynen, zoo leg ’er uitwendige middelen 
als zy ge- Qp^ 

tc 9^* Camphor. Lavend, comp. 01. Amyg^ 
doen ’ due. Sp. fal Ammon. ad mc j. 01. Succin. dr. ij. m3 
verdwy. Stoof hier het deel tweemaal daags mede^l 

en leg naderhand een warme pleifter, b. v.i 
een kumynpleifter op het deel. i 

Of 4 
9r. Empl. Parac.^ e Cicut. cum Ammon ad d. vj.i 

Argent. Vivï in pauca Ter eb. Ventt. exftindti mc^l^ 
Cainphor. dr^ j. m. f.a^f. Emplajirum , overj 
zeemleer te ftryken en op het aangetafte deell 
te leggen. | 

Indien deeze behandeling de zweering (t)| 
niet voorkomt , en de Etterborft (v) van 
zelfs niet open breekt, moet de operatie ge-| 
daan worden, ten zy de etter geplaatfl is in dCi 
zelfftandigheid der longen. J 

Opg. De wyze daar van is een kleine opening te| 
ra tie maaken in het voegzaamfte deel van de borft| 
voor de (x) , om een ontlafting van de etter te bezor-| 
borft' welken einde een klein pypje van| 

loot of zilver ingebragt moet worden indeope-l 
ning, en daar eenigen tyd gedraagen worden. | 
Maar indien de e ter te dik is om ’er van zelfs 1 
uit te loopen, kanze verdund worden door ’eri 
een weinig warme melk en water in te ipui-1 
ten , of een dienftige zuiverende wonddrank,! 

t’welkï 
'V ■ 

(t) Suppurati®. (v) Empyema, (x) Thorax. 
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:’welk dus ook dienen zal om de holligheid te 
miveren, en de geneezing te bevorderen. Een 
lienftig gebruik van inwendige middelen , ge- 
yk boven geleerd is, moet ter zelver tyd niet 
?’ergeeten worden. En als door deeze midde- 
en het gevaar van een wederinflorting vóór¬ 
gekomen is , en het lighaam weder een goed 
^eftel gekreegen heeft, mag de wond op de 
jewoone wys wel geheeld worden. Maar zoui- 
yds is het noodzaakelyk bevonden dezelve eeni- 
5e maanden agt^ een open te houden, op dat 
Ie etter, die ligtelyk op nieuw weder gemaakt 
vord, een vrye opening mag hebben , om niet 
veder te verzaamelen en te veroorzaaken dat 
Ie operatie herhaald moet worden. 

8. In de zweeren (x) der longen zyn zuive- 
'énde balfemagtige middelen , als TereL Longen 

Bah, Copayb, van grooten dienft. 
De Etterzak der longen (y), dat is eene verza- ^tterzak 

neling van etter in de longen, geplaatfl in een by- der Lon^ 
ronder vlies, moet, alsze open is, behandeld wor- gen. 
ien met dezelfde geneesmiddelen als de Etter- 
Dorft (z), en indien deeze vrugteloos zyn moet 
ie operatie daar aan gedaan worden als g. 7. 

j 

iAAMBORSTIGHEID.(a) 
♦ 

j, “PXE Aamborfligheid is eene moejelykheid Om- 
U der ademhaling, wegens eene ongeftelt- 

heid indelongen,gemeenelykverzeld met hevi-^^"^* 
gebeweegingen van het middelrif (b) , de buik 
(c) en tuflchenribbige Ipieren (d), en met een 

K 3 ron- 

(x) Ulcera. (y) Vomica Pulmonum. 
(z) Empyema, (a) Afthma. (b) Diaphragma. 
(c) Mufculi Abdóminales. (d) Mufculi Intercoflales. 
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rpiiking , of gereutel in de keel. ^ 

Indién de ademhaaling alleen digtop malkan¬ 
der en fnel is, zonder de andere toevallen, 
word het Kortademigheid (e) genoemd. 

Indien de moejelykheid der ademhaaling zoo 
groot is, dat zyeen hevige beweeging van de 
fpieren des fchouderblads (f) en der b^orft (g) 
veroorzaakt , en alle de andere toevallen van 
een Aamborlligheid, zoo dat de Lyder geen ger 
mak kan hebben, als over eind zittende, word ze 
Orthopnosa genoemd. * 

2. Ze 

(e) Dyfpnoea. (d) Scapula. 
(g) Thorax. 

Tot beter verfland van hetgeen onze Schryver over 
deeze ziekte gezegd heeft, kan ook aangemerkt worden, 
dat dezelve wyders onderfcheiden word in eene drooge 
en vogtige Aamborftigheid. De eerfte noemt onze Schry-r 
ver eene zenuwagtige Aambordigheid. Deeze fchyntin- 
londerheid voort te komen, als de fpiertjes, die de 
kraakbeenen der Longepypen aan malkander hegten^ 
en tot malkander beweegen , door eene tegenwilllge 
fluiptrekkendc kragt zamengotrokken worden. Delaatde, 
naamelyk de vogtige, fchynt te ontdaan, als de kliertjes der 
Longpypen , en midchienook eenigeMalpighiaanfe Long¬ 
blaasjes met dikke dym bezet zyn. Beide fchynenze uit 
eigen aard niet dodelyk: want de drooge of zenuwagtige 
moet noodzakelyk van zelf ophouden , zoo ras gebrek 
van ademhaaling den toevoer der dierlyke geeden naar 
de fpieren belet, en de vogtige verwekt natuurlyk eeyie 
gedurige hoed, waar door een gedeelte der flymigedof 
word uitgerocchelt. Zy zyn evenwel moejelyk om te 
gencezen , en des te meer te vreezen, om dat zy, de 
werking der Long belettende , andere ziekten , die eiii' 
delyk doodelyk worden , veroprzaaken. In de vogtige 
merken de Geneesmeeders op , dat , als der Lyderen 
boenen van zugtige vogt beginnen op te zwellen, hun 
einde aandaande is: want dit geeft baarblykelyk een ge-' 
brek van Levenskragteii te kennen. Uit het gezegde 
blykt, dat niet dezelfde Geneesmiddelen in beide de 
züoiten vereifcht v/orden;maar dat in de drooge, midde¬ 

len 
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2. Ze kan veroorzaakt worden van etter Oor- 
(g) , dikke of flymige vogten, of een flymprop z^ak. 
(h) in de Longpypen (i); kwikagtige en andere 
metaalagtige dampen, verhinderende de be wee- 
ging der Longen; fterke beweegingen, fchielyke 
vrees of overrompeling, opflopping der vogtaf- 
fcheidingen(k),of uitlo o zingen (l),als der maand- 
ftonden, (m) aambeyen(n) enz. kwaade vertee- 
nng,bedurve geftel(o),of al wat dikkeChyl maakt, 
de kooking verhindert, of een traage bloedloop 
maakt, door opfpanning, overlaading, oftoe- 
trekking der vaten ; en eindelyk alles dat de 
dierlyke geeflen belet om de borft op te hg- 
ten , in evenredigheid van de [uitfpanning der 
Longen 5 als te groote dikheid of vloeibaarheid 

in het bloed enz. . 
3. De Kentekenen (p) worden, bevat inde Ken- 

Omfchry ving en "de Oorzaak. _ tekenen. 
4. Indien de borfl natuurlyk naaiiw is, ot voortc- 

een Aamborfligheid veroorzaakt is door llym- kenen, 
proppen, of uitwalTen (q), in de zelfftandig- 
heid der Longen , of door een algemeene ot 
natuurlyke dikheid , of erliyk is, is zy geduu- 
rig , hoewelze veranderd word met het we- 
ÓQi'] en word moejelykom te geneezen geoor¬ 
deeld. Een ronking (r) toont dat de Lugtpyp 
(t) of Longpypen (s) verhopt zyn; dan, als 
dè Lvder vryelyk fluimen opgeeft , kan de 

4 ziekte 
len die op de Zenuwen werken ; en in dc yogtige , zulke 
die de flym verdunnen en derzelver uitloozing bevor¬ 
derd* , te pas komen. 

(g) Pus. (h) Polypus. 
fi) Bronchia, (k) Secretiones, 
(1) Evacuationes. (m) Menfes. 
(n) Hajinorrhoides. (o) Cachexia. 
(p) Diagnoftica. Cq) Excrefcenti^. (r) Stertor. 
(s) Trachea. (t) Bronchia. 
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ziekte door dien weg weggaan. Eene van 
zelfs gekoomene loslyvigheid geneert die zom- 
tyds; maar die fchielyk oprtoppende , komt 
de ziekte ligtelyk weder. In den ouderdom 
en kindsheid is ze ongemakkelyk om te 
geneezen. Een Zydewee (v) , of Long- 
ontrteeking (x) daar by komende, is ze gevaar- 
lyk. Een Kortademigheid (y) is zeker be¬ 
ter dan een Orthopnosa, en een Aamborrtigheid 
(z) van bloedrykheid (a) beter dan van waterag- 
tigheid. 

5. Alle taje fpys, als kaas enz. word voor 
kwaad gehouden. Alle dunne lepelkort , als 
foppen enz. zyn goed. Indien de Lyder zwak is, 
zyn gekookte fpyzen beter dan gebraadene: 
Laat de Lyder in een heldere lugt leven , en 
een maatige beweeging hebben. 

6. Open in t^algemeen een ader , maar ont¬ 
ledig het bloed maar in eene kleine hoeveel¬ 
heid , als nu en dan maar twee of drie oneen; 
en dit kan ook gedaan worden in geval van 
zwakheid en ouderdom. Maar loos in eene 
bloedryke gerteltenis eene grooter hoeveelheid 
uit. 

Indien de verrtopping (b) diep in de Lon¬ 
gen geplaatrt is , zoo open een Ader in den 
Arm; indien omtrent de Longpyp (c), of als 
’er een ronking (d) mede gepaard gaat , open ' 
dan deKropader. (e) 

Na de Aderlaating,indien de Lyder nog braakt, 
nog bloed fpuwt, nog daar aan onderworpen, 

of 
fv) Pleuritis, (x) Peripneumona, 
(y) Dyspnoea, (z) Afthma. 
(a) Plethora. (b) Obftruaio. 
(c) Trachea, (d) Stertor. 
(c) Vena Jugularis. 

V 



DER GENEESKUNDE. 153 
of baarblykelyk onderhevig is, zoo geef een 
braakmiddel (f) terwyl het toeval over is. In¬ 
dien de Lyder zwak is. 

9r. Sal Fitriol. dr,], Oxym. SciJlit. JqSinnam, ten, 
ad unc j. m. Maar als de kragten het toe- 
laaten. 

Puh, Ipecac, dr, jj. Oxymell, Scillit, dr, vj. 
Aq, Puleg, mö ij. m, f, Emeticum : Onder het 
braaken mag de zieke vry drinken het 
trekfel van de bladen van Carduus Benedic- 
tus. 

Laat het braakmiddel herhaald worden twee¬ 
maal ter maand of> meer , naar vereifch van 
zaaken. En na de operatie deszelfs. 

7. Sperm, Celt, Conf, Cynosh, adfcr,], BaJfam, 
Tokt, Puh, fcr, jj. Sal volat, Succin, Cajlor, opt, ad 
gr Benfoin,gr, iv. Syr, Capil, Fen, q,f.f,Bolu^j 
tegen den nagt te neemen met het volgende 
Slurpdrankje. (g) 

1^, Aq, Puleg Hyjjop, ad unc], Cinnam, fort, unc 
^ Syr, Balfam, Croci ad dr, ij. Sp, C,C, Gtt, XKV, 
711. f, Haujius, 

Als het toeval weerom komt, zoo leg een 
trekpleifter (h) in den hals, en indien het zelve 
heviger is dan te voren, twee op de armen. 
Deeze geneesmiddelen zyn in t’algemeen dien- 
ftig, maar byzonderder in drooge zenuw Aam- 
borftigheden (i). Laaten die derhalVen gebruikt 
worden als de ziekte het vereiflchen zal. 

Geef vervolgens klyfteeren als in de Keel- 
ontfteeking (k) pag. 126.5.6. zoo wel in het toé¬ 
val als buiten het zelve; en als ’er hevige toe- 

K 5 vah 

(f) Emeticum. (g) Hauftus, 
(h) Epispafticum. (i) Afthma Nervofmn» 
(kj Angina. 
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vallen zyn, zoo laaten de klyfteeren de plaats 
van purgeermiddelen vervullen, tot dat de toe-, 
vallen verminderen ; ingefpooten zynde eens 
daags, of naar vereifch van zaaken. 

Voor purgeermiddelen. j 
3. Puh, Sanöi, fcr. ij. SaL Tart. Succin. l 

Jat. ad g. v].cum Syr.FioIar. q f.f. Bolus ^ s’mor-| 
gens te neemen en tweemaal ter week te her-| 
haaien. \ 

Des nagts, na dat de operatie over is, geef | 
de Bolus en ’t drankje even gemeld §. 7. 

Vervolgens, als het nodig Ichynt, gebruik^ 
geduurige blaaren of fontenellen (1), koppen , 

(m), enz. 
Meer voorfchriften (n) hier dienftig. ^ . , 
9. ]^. Sperm. Cetidr.^. Lad;. Sulph.fcr.g. Sal.' 

Volat. Succin. g. v. Conf. Conysb.Scr. yBalfam. Feruv. ; 
^tt. X. Syr. Croci Bolus. 

Of 
Sperm. Ceti. Sp. Diatrag. Frig, ad fcr.]. Cajlor. 

cpt. Gumm. Atnmon. Millep. Pulv. ad fcr.j^, 01. Anif. 
git. iij. Syr. Croci q-ff Bolus. 

Sperm. Ceti. Puk. Millep. addr.]. Croci fcr. i]. 
Cajlor. SaL Volat. CC. Succin. ji. Benfoin.fcr.g. Puk. 
Jreos. Sem. Anifi. Balf. Tolut. Gumm. Ammon, ad 
fcr.]. Sacch.Alb. dr. ij OLCinnam.gtt. v].m.f.Puk.N. 
XV. om ’er, om de vyf uuren, een te neemen 
geduurende het toeval (o) , en buiten het zelve 
tweemaal daags met zes lepels van het volgen¬ 

de Julep. 
Byjfop. Puleg. Ceras. Nigr. ad unc ij. Cin- 

nam. 

(1) Fonticuli. (m) Cucurbitce. 
(n) Formula;. 
(o) Paroxysmus. 
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fiam*fort. uncïiy Sp. Lavend, Comp, dt\ vj. Syr* Cr oei. 
^alfanuadunc].m. 

Of 
DecoSi, Feüor. tb. j. Aq. Theriac. mc iv. 

Tin^. Crocu Syr.Balfam. ad unc ij. m, ineundemfi-‘ 
nem. 

10. jjt* 

£ 

Of wederom. 
Sp. C. C. dr. iij. Tm^. Cajlor. dr, j. 

Of 
9:. ^aï. Volat. Oleos, dr. iij. TM. Cr oei. Sp. La- 

vend. Comp, ad dr. j. in. Sumat. Gtt. xl. e Cyatho. 
Vini Canarini. 

Ook 
Balfam. Sulp. Anif. Peruv. aadr. i].m. Sumat. 

Gtt. X. Vel. XV. cum Pauco Saccharo, Super - bibendo 
Solutionis Sequentis Cochl. iij. 

Gumm. Ammon, dr. iij. Solve in Aq. Ceras. 
Nigr. HyJ]] aduneï]. Cinnam. fort.unc].£. Colat. add, 
Tin6t. Croci. unc^. Syr. Balfam. unc]. Capiat, etiam 
Cochleariaïi]. Urgente Dyfpnoea. 

II. Duizend-pooten (p) zyn uitneemend in 
de Aamborftigheden (q) inzonderheid in de zoor- 

! ten die van de Zenuwen komen. 
I Millep.Vivent. uncyP^uc.Mofch. Croci ad dr. 
I jj. Sacch. Alb. unc£. contunde Simul, Superadfunden- 

do Aq. Ceras. Nigr. unc YÏ. Cinnam.fort. unc ij. Cola- 
tura per exprefjionem fit pro duabus vel tribus dojibus. 

Of 
Gumm. Ammon. unc£.folvein Aq. Ceras. M- 

gr. Puleg.Hyffop. aa ibjj. Colaturam Mifce cum expref 
Jione Sequent. 

Millep. Vivent. Contus. unc iij. Croci minutiffime 
L inciji vel contuji dr. ]. fuperadfunde Vini albi Lisbon, 
' ibj* 

(p) Millepedes, (q) Adhma. 
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ExpreJJio^ cut adde Sp. Lavend. Comp mep 
Syr. Balfam. unc].^. om twee of driemaal daags ’er ^ 
zes lepels van te nemen. > 

12. Trekfels (r) gemaakt van Paardemifl:,| 
of de vogt deszelfs, zynde zeer zuiverende en 
verdunnende, zyn hier uitneemend. Zie van 
het Zydewee (s) pag. 143. p. 

Likkingen (t) bevorderen ook de genee- 
zing. 

Sperm^ Ceti. Conf. Cynosb. ad dr. ij. 01. Amygd. 
Dulc. um ij. Syr. BaJfam. Croci. adunej. SaccKAlhiJ]', 
tmc.p Crorj. Pulv. dr.g. 01. Sulph.per Camp. gtt. xij. 
ƒ. LMus f. a. 

Of 
BaJfam. Lucatell. Conf Cynosb. adunej^ Bals. 

Tolut. Pulv. dr, ij. 01. Lin. opt. unc ij. Syr. Crocu 
Altb. Papav. err. ad unc j. 01. Sulpb. per Camp. gtt. 
XVI. m. 

'i 

Of 
01 Amygd. Dulc. Fel. 01. Linu opt. Syr. Ca- 

pui. V?n. ad unc ij. Sp. Vitriol, dr. om ’er dikwils 
een lepel vol van te neemen. 

Het volgende is nog beter, als de ziekte ge- 
vaarlyk is. 

Sperm. Ceti. unc^. Bals. Tolut. opt. dr. iij. Sol* 
veƒ. a in Vitello Ovi etpaulatim adfunde Decoöl. Hord. 
unc xij. Vini. Alk Lisbon, unc. iv. ƒ. Emulfo. Saccha- 
ro Albiffimo Edulcoranda. om ’er dikwils een flok- 
je van te neemen 'met eenige droppels Sp. C. C. 
et TM. Caftor. ad. 

13. Als het geftel bedorven is door zwaar 
voedfel of herk drinken , zyn de klieren 
(v) van de Longpyp (x), met de omleggende 

dee- 

(r) Infufiones. (s) Pleuritis. 
(tj Linftus. (v) Glandulae. (x) Trachea, 
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deelen gemeenelyk verftopt in deeze ziekte; 
’t welk eene ronking (y) en pynlyke ademhaa- 
ling in de nagt of morgenftond veroorzaakt, 
en dit duurt tot dat de klieren ledig gemaakt zyn. 
’t Is daarom dienllig , dat ’er ten dien einde 
in gereedheid is, zulk een geneesmiddel als het 
volgende. 

Oxytn. Scillit, Jq, Hyjfop. Cinnam.fort. ai unc 
ï].Tindt.CrocuCafiorMadr.].^,Sp.C.C.dr.], m, om ah 
Ie morgen twee of drie lepels te neemen, met 
een nugtere maag , of als het de nood ver- 
eifcht. 

Of 
Acetu et Vinu Scillit. ad me]. Aq. Pukg. Cin» 

nam. fort. ad unc i].Syr.Balfam. mcj.£. Sp. C. C. 
Ttn5t. Cajlor. ad dr. j. m. om te gebruiken als 
voren. 

Of 
Gumm. Ammon, dr. ]-$.fohe inAq. Pukg unc ij. 

et Colat. adde Aq. Cinnam. Fort. Oxym. Scillit. ad unc 
j. Fird. Emet. uncj]. TM. Caftor^ dr. j.^. TM. CrocL 
Sp. C. C. ad dr.j]. m. om ’er zomtydseen of een 

[ halve lepel van te neemen. 
j Dit zal gemeenelyk een walging geeven wel- 
i ke naar gelang kan aangezet worden door trek- 
j lel van ^rduus of diergelyken. Deeze braak- 
I middelen (z) zyn niet ondienftig in drooge, 
' zenuwagtige , of krampige Aamborfligheden 

(a); maar moeten dan fpaarzaamer gegeeven 
worden dan in de vogtige 5 om dat de wal¬ 
gingen, die zy veroorzaaken , pynelyker en 
vrugteloozer zyn in de eerfte dan in de laatfte. 

14. Aamborftige Mcnfchen zyn gemeenelyk 
ZeerbrekvaB 

rulh 
(y') Stertor. (z) Emctica. 
(al Afthma. - ^ • 
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zeer ongemakkelyk uit gebrek van ruft, wé- ; 
gens de kortheid hunner ademhaaling en 
hoeft ; in welk geval Laudanmn van grooten 
dienft kan zyn, indien het deeze kortheid van | 
ademhaaling en hoeft niet vermeerderen zal. j 
Daarom heeft men een Laudanum uitgedagt ^ i 

welk veiliger dit einde kan beantwoorden, | 
zynde wel bezorgd en verwarmd met Spece^ 
ryen en zweetmiddelen, (b) 

Cinnam. crajje. pulv, unc j. SaL Tarté dr, j* 2/2- 
funde in Sp. Vini Redt, ife j. et f, Tindtura. 

Undt, Hujus, unc xij. Opii Colat.tenuiter incifi 
unc j. infunde ƒ. a. et cola: deinde» 

9:. Reliquam Partem Tree Cinnam, Balfam, Tolut» 
Gum, Styrac, ad dr, ij. F/. Benfoin, dr,}, Iterum infunde 
f, a, et cola ^ turn, 

9?. Rad, Ireos, Flor, Glycyrrh, ad dr, ij. Caryopk 
Nuc Mofch, Macer, Sein, Car dam, ad unc dr,]. Rad, 
Contraf'Zinzib.ad dr.^, infunde f, a, inAq,Theriac, unc 
V. Tindb, Cort. Aurant, Cr oei, ad unc ij. denique, 

SalFolat, Oleos, unc iv, Sp, Lavend, Comp, unc], 
Sal, Volat, C, C, dr, ii], Balfam, Peruv, unc ^m, et 
omnes humores SimuL confunde ut fiat Laudanum LU 
quidum. 

Twintig droppels van dit Laudanum bevatten¬ 
de omtrent een aas Heulfap (c), kunnen in eens 
genomen worden met wat Kanary wyn, of borft- 
drank (d), als men naar bed gaat. 

Het gemeene Laudanum, Liquidum kan makke- 
lyker tot het zelfde gebruik bekwaam gemaakt 
worden, dus 

Laud,Liq, Syd, dr, ij. Balfam Sulphur, Anif Per, 
aê 

(b) Diaphoretica. 
(c) Opium. 
(d) Decorum,Pectorale. 
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aa m, om dertig droppels’er van teneemen, 
naar vereifch van zaaken. 

Of 
9:. Pil, Matth, gr. vi. viij. vel. x.folve in Jq. Hyf- 

fop. Puleg. ad unc.], Theriac. Lumbr, Magijlr. ad unc 
adde Sp. C, C. Tmöt. Cafior. adgtt. xxx. Syr. Bal- 

fam.unc^.m.prodoji, 
15. Het volgende fmeerfel (e), welgewree- 

ven op de borft met een warme hand, kan van^^*^ 
eenige dienft zyn in verouderde Aamborffighe-^ * 
den (f). 

9:. Ung. Dialth. 01. Palm. ad mc^^. 01. Mac. per 
Exprejf. 01. Amygd. Dulc. Sp. Lavend, addr. ij. m. ƒ. ^ 
Linimentum. 

Telkens als dit gebruikt is, bedek het deel met 
warme flenel, of leg ’er deivolgende pleifler op. 

9^. Empl. de Cumin, de Sapon. ad unc^. Gumm. Sty- 
rac. dr. i}.pulv. Cr oei, Fl.Benfoin. ad ir. JJ. Ol.Jnif. gtt. 
viij. m. en flryk het over zeemleer. 

16. De Aamborftigheid, een zeer gemeene, Inwen- 
pynelyke, wanhoopige, ongemakkelyke ^-iekte^js® 
zynde , mogen wy met voordagt niets over-g^^ 
flaan dat nuttig in dezelve bevonden is. De vol¬ 
gende voorfchriften zyn zeer dienflig bevonden 
geweeft, zelfs als de ziekte verouderd en vaft 
fcheen. 

Mell. defpum. unc iv. Puh. Glycyrrib. unc jj. 
Enul. Camp. Sem. Anif. Fl. Sulph. ad dr. iij, m. oni 
drie of vier maal daags de grootte van een No- 
teniuskaat te neemen. Dit is een goedkoop ge¬ 
neesmiddel , en is dikwils met een goeden uit- 
flag gebruikt. 

Het volgende is beter. 
17. 9^. Pulv. Millep. Ladè. Sulph, ad unc£. Puh. 

Ireos. 

(e) linimentum. (f) Afthma, • - 
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Ireos, n. Sperm. Ceti. ad dr. ij. Puh. Balfam, Tokt. 
Crociaddr. ]. FL Benjoin. Sal. Volat Succin. adfcr, ij. 
Syr. de Alth. de Pra[Jïo ad q. f f. EkSi. om 'er ’s 
morgens en 's avonds de grootte van eenNote- 
muskaat van te neemen. 

ig. 9;. Gumm. Ammon. Pülv.Mïllep. Sperm. Ceti.r 
Balfam.Tolut. Cajlor. opt. ciadr. j. Croci. FlBenfoin. 
Sal.Folat.Sncc. C.C. addr.j^. La6t.Sulph. Bals. Gilead. 
Sacch. Alb. ad dr. j. 01. Anif. gtt. x. ciim Syr. de Alth. \ 
q. ƒ ƒ pil. X. e quaque dr. j. om er twee of drie- i 
maal daags vyf van te neemen. 

19. 9;. Glycyrrh. iinc^. Millep. vk. contus. unc ij. 
Croci. Caftor. RuJJl ad dr. ij. Ireos. flor. dr. iij. Sem. 

, F mie. Dulc. Anif. ad dr. iij. Fl. Benfoin dr. j. Cinnam. 
Nuc Mofch. Caryoph. ad dr. Sal. Tart. dr. iij. Vini. 
Canar.Vbïi]. Aq. Puleg. Hyffop. ad ^^.infmde fa 
Colat. Add. Sp Lavend. Comp. Syr. Balfam. ad mci]. 

. m. om 'er twee of driemaal daags zes lepels, 
van te neemen. 

20. 9r.Lign. Saffafr.Vó^^Rad.Ireos.Flor.Enulaej 
Alth. Hord. Gall. Rafur. C. C. mc iv. coque in TMl 
Bynes. Cong. vij. Ad. unius Confumptionem et cola 
deinde. 

9^. Millep. viv. Contus. Pajful. Maj. Exacin. ad unc 
iv. Glycyrrh. unci]. Fol. Puleg. Hyffop. ad m. ij. Mar- 
rub. Alb. Heder. Terr. Capill. Ven. Tujfilag. Fl. Pa^ 
pav. Err. ad unc j. Cort. Amant, unc ij. Sem. Anif 
Foenic. Dulc. ad unc]. Sal. Tart. uneg. Contunde , Sac^ 
culo Include.^ et in colaturam praecedentem inmittei 
Stent Jimul per quatuor dies. Laat 'er de ziekCi 
daar na vyf oneen driemaal daags wat warm var 
drinken. 

Diergelyke Ingrediënten kunnen ook in Sop 
pen gekookt worden; en hoewel door een lan^ 
geregeld gebruik derzelven, de geneezing me 
geen reden kan verwagt worden, kan egter d(j 

Lydci 
|i 
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Lyder zoo ver gebragt worden, dat hy zyn le¬ 
ven gemakkelyker doorbrengt. 

HOEST. 

is eenefliuiptrekkende beweeging Om- 
LJ van het Middelrif (g), de Spieren 

van de Strot (i), Bord (k), en Buik (1), he- 
viglyk fchuddende , en de lugt uitdryvende, 
die door de inademing in de Longen getrokken 

was. Lu* 

2. Ze is hebbelyk, toevallig, of erIFe- Oor- 

Een toevallige Hoeft kan veroorzaakt worden 
door een fchielyke verandering van weder, 
verwiffeling van Kleederen, flerk drinken, ot 
koude vatten, gelyk het gemeenelyk genoemd 
word; h zy dat ’er een verftöppmg is der door- .' 
waalTeming (m) , waar door de Longen en 
klieren (n) ontrent het hoofd en de flrot met 
wateragtig vogt (o) overladen worden 9 t zy de 
Salpeteragtige, of liever eenige andere deeltjes 
der lugt, in dit geval zig invlyende in, en ont¬ 
bindende het zamenftel van het Bloed, de 
wei (p) toelaaten door Buimloozing (d) ^f 
door de Neusgaten weg te loopen, terwyl het 

roode gedeelte agter blyft. , n i i 
Een hebbelyke of natuurlyke hoeit kan • ko¬ 

men van een byzondere zwakheid der v aten ^ 
of eenig gebrek in het geflel. 

Dat 

(g) Omphragma. (h) Mafculi. 
5) Larynx, (k) Thorax 
(1) Abdomen, (m) Perfpiratio. 
(n) Glandule, (o) Lympha. . 
(p) Serum, (q) Expei^toiatio, 
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Dat zoort, ’t welk erfFelyk genoemd word, kan, 
denkt men, ontvangen worden van de Ouders, 
of eigen zyn aan eeüig byzonder geftel of werk- 
tuiglyk maakzel (r) van het Lighaam. 

Kente- 3. In flymige Hoellen (s) is de flof dikwils 
kenen, zoo dik, dat zé blyft hangen in de hollen des 

voorhoofds (t) en de klieren (v) van de Longpyp 
(x), zoo dat het vogtigfte deel te rug loopen- 
de, miflchien de flym afwaft (y), die gefchikt is 
om de Longpyp te befchermen; laatende dezelve 
naakt, en blootgefleld aan de ongemakken van 
de lugt , waar uit miflchien voortkomt de 
heefchheid,, kitteling, knaaging (z) en toeval¬ 
len van Aamborltigheid (a), welke zop gemeen 
in de Hoeft voorkomen. 

Vooi- 4. Een erffelyke Hoefl: word voor ongenees- 
teke- felyk gehouden ; de drooge en langduurige is 
nen. ongemakkelyk om te geneezen. Een fchielyke 

opftopping van fliuimloozing (b), komende na 
een Zydewee (c) of Longontileeking (d), in 
die genen, die onderhevig zyn aan Bloeden (e), 
Heefchheid, of Aamborftigheid , word voor een| 
kwaad voorteken gehouden ; inzonderheid al^ 
deBorH natuurlyk naauw of de zieke bejaard isj 
Uitloopingen omtrent de mond en neus voor-l 
fpellen eene fcheidende losmaakinge (f). 

I.evens- 5. Laat zig de Lyder, indien het mogelyk is,- 
wys. gelykelyk warm houden. De fpys moet ee^ 

vogcige dan vafle zyn : trekfel van lynzaad i^ 
diemj 

(f) Organifatio. ("s) Tufïïs Pituitofa. 1 

(t) Foramina Superciliaria. i- 
(v) Glandul^e. (x) Trachea. 
(y) Mucus, (z) Excoriatio. ■ 
(a) Aühma. (b) Expedoratio. 
(c) Pleuritis, (d) Peripneumonia. 
(e) Hsemorrhagia. (f) Solutio Critica. 
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lienflig; gelyk ook de gemeene witte en zwar- 
e drop. In zwakke geftellenj en in den ou- 
(erdom, waar in de fluimloozing langzaam is, 
dogen een glas wyn en goede foppen toege- 
taan worden; maar moutige vogten, of zoute 
pyzeti, fpeceryen en fcherpe zoufen, worden 
;eoordeeld nadeelig te zyn: 

(5. De Aderlaatingis in ’t algemeen dienflig, be- Genee. 
lalven in zeer zwakke of bejaarde menfchen; zing in’t 
in moet herhaald worden naar vereifch van^^s^" 
:aaken. Vervolgens, geef een braakmiddel (g) 
lit Ipecacuanm met trekzel van Carduus Benedic- 
us, daar by voegende Oxymel Scillit of SaL Vi- 
riol als het vereifcht word. Dan in 't alge- 
neen. 

Sperm, CetL dr, jj. Balfam, Lucatell, Conf, Cy- 
losb, ad fcr,]. Bah, Peruv, gtt, x. 01, Anif.gtt, ij. ni. 

Bolus, tegen den nagt te neemen met het vol¬ 
gende flurpdrankje (h). . . 

Aq, Cinnam. ten. Piileg. HyJJbp. aa unc], Lumb, 
nag. dr, vi. Syr- Balfam. unej^, Sp^ Nitr. Dulc. C, C, 
TM. cetftor. ad gtt. xx. Crocu gtt. xl. Laud. Liq. 
Syd, gtt. xij. m. 

7. Indien de Hoeft droog en hevig is, zoo 
leg een blaaftrekpleifter (i) in den hals , de¬ 
zelve nagt; en andere, op de armen enz. een 
dag of twee daar na, indien het nodig bevon¬ 
den word ; en als het loöpen derzelve op¬ 
houd. 

Fol. Senae. dr. iij. Rhabarb. Sem. Fmlc. Dulc. 
addr.]. SaL Tart.fcr.yinfunde in Üecobi. PeStor.unc 
vl Colat. unc iij. adde Syr> de Spina Cerv. Rqfar. So- 
kt. ad unc JJ. SaL Volat. OL TinPt Cajior. ad fc. ij. m. 

L 2 Sn- 

(g) Emeticum. (h) Hauftus. 
(i) Veficatorium. 
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Sufnat mane cum regimine, en laat het naar vereifch 
van zaaken herhaald worden. 

Geef des avonds een zagt^ flaapmiddel (k). 
9^. Aq, Fuleg, HyJJop. ad unc j. Limac. mag. unc 

j. Syr. de Altk uncg. Sp. C. C. Tin^. Benfoin. ad gtt. 
3(xx. Croci. dr.j. Laud. Liq.gtt xx. m.f. haujlus. te¬ 
gen den nagt, na de werking van het purgeer¬ 
middel 5 te neemen. 

8. Op de dagen, tuffchen de üitloozingeiï| 
in, en terwyl de blaaren loopen , in \ alge-, 
meen. ^ 

Sperm. Ceti. dr.j^. Conf. Cynosh. fcr.y Gumm. 
Ammon, fcr.j^. Croci. Sal. Volat, C. C* ad gr. iv. Bah 
fam.Peruv. gtt. vi. Bah. Sulph.Anif.gtt.x. Syr. de 
Ahh.q.ff. Bolus, ’s morgens en ’s avonds te nee¬ 
men , ’er boven op drinkende vier lepels van de 
volgende drank. ^ 

Succ. Glycyrrh. Hifpan. unc]. Balfam. Tokt. dr. 
ij. Cro^i dr. j. Solve f. a. in Dccoct. Lector. 1^], Aq. 
Puleg..mj]öp. ad tfe jj. Colat. adde Aq. Lumb. ?nag. 
Theriac. Syr. de Alth. ad unc ij. Tinct. Caftor. Sp. C. C. 
ad dr. ij. m. om ’er vier lepels naar believen van 
te neemen. 

Of 
Sem. Slnap. Cont. unc i]. Coquef. a. in Decoct, 

Pector. Aq. Hyjjop. Pujcg. ad ^ ]. Colat. Adde. Aq. 
Theriac. unc iv. Tinct. Croci. unc]. Tinct. Ca (lor, unc 
Syr. Peccor.unci].m. tot het zelfde einde. 

9. Als de Lyder jong is, de uitgeloosde flui-J 
men dun , de Hoeft kittelende word , en dei 

" ruft des Lyders hindert, zoo laat het yolgendej 
gebruikt worden; nog al voortgaande in de no¬ 
dige uitloozingen. 

Puk. Ohban. dr, iij. Terr, Japon. dr,].Conf. Ro\ 
Jar. 

(k) Paregoricum. 
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r. Ruhr. Theriac.Jnir. Syr. de Mecon. ad unc j. tn.f. 
kSèuarium. om ’er telkens, tegen den nagt, de 
•ootte van een Notemuskaat van te nee- 

en. , 
10. Ingeval vanHeefchheid en Aamboritige Heefch- 

Defl: (1) zoo geef twee of driemaal daags * 
i* 20. droppels Bals, Sulpb, Anif, met wat zui- 
sr» - 
De likkingen (m) , taje (n) , en olieagti- ^ 

z geneesmiddelen , voorgefchreeven in het 
ydewee (o) , de Aamborftigheid (p) en Tee- 
ng (q), zyn ook hier dienflig» 

Baïfam, Lucat. Conf. Cynoskad line ], Mithrid. 
La6b\ Sulph. dr, ij. FL Benfoin, Jcr. 'ly Bals. 

ulph. Anif. gtt, XXX. m. om ’er twee of driemaal 
aags de grootte eener Kaftanie van te nee- 
len, daar boven op drinkende een fltirp van het 
olgende trekfel. 

Herb. Pukg. Hyjfop. Capill. Ven. Ling. Cerv. 
cahioSi Heder. Terr. Tiijfilag. ad m.jy. Glycyrrb. Raf 
nc £. Sem. Fcenic. Dulc. Anif. leniter. Contiis. ad dr. 
. Croci. dr. j. Superadfunde Aq. bullient. q f^- f 
''hea Liquor. 
Indien de Ziekte hardnekkig is, zoo laaten’er 

'ontenellen (r), Draadzweeren (s) of geduuri- 
•e Blaaren gemaakt worden. 
' ^ L 3 LONG- 

0) Tuflis Aflhmatica. (m) Linétus. 
(n) Mucilagines. (o) Pleuritis. 
(p) Afthma. (q) ConfumpLio. 
(r) Fonticulus. (s) Setaceum. 

! 
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LONGZIEKTE (*) e n TEERING (f). 

i.^En Teering is een trapswyze bederving 
X-/ van alle de deelen des Lighaams; welke, 

ving. baarblykelyk voortkomende van eene oorzaak 
in de Longen, Longteering genoemd word. 

2. Dceze kan toevallig, natuurlyk, of erf 
zaaï' i veroorzaakt worden i. Dooi 

zweeren (a), kalkagtige fteenen, of flymprop^ 
pen (b) in de longen, komende van alles wal 
den omloop des bloeds verftopt in de longva 
ten, of het bloed flymig maakt , als een op 
Hopping van de nodige uitloozingen, ’t zy var 
de maandelykfche ontlaflingen, kraamvloec 
(c) , aambyen (d) , fontenellen , zweeren 
hoeften enz. 2. Door onmaatigheid, veroor 
zaakende of eene bloedryklieid (e), of eem 
kwaade geileldheid der vogten (f)- 3* 
Longontfteekingen (g), Zydeweeën (h) Aambox 
ftigheden (i), langduurige Hoeften, en zinkin 
gen (k) vallende op de longen, buikloopen (1), ei 

. kwaade verteering (m),veroorzaakende verftop 
pingen (n) in de melkvaten (o) ; Venusziek 
ten kwaalyk geneezen, en uitfpoorig byflaapei 
veroorzaakende eerft een ruggemergs teerinl 
(p). 4. Doorzwaare LetteroefFening of droelj 
heid. 5. Een natuurlyke kan ook komen van een| 

(*) Pthifis. (f) Confumptio. 
(a) Ulcus, (b) Polypus. 
(c) Lochia, (d) HEemorihoides. 
(e) Plethora, (f) Cacochymia. 
(g) Peripueunionia. (h) Pleuritis. 
(i) Aflhma. (k) Catharri._ 
(j) Diajrrhoea. (m) DigePio. 
(n) Obftruélio. (o) Vafa Laftea. 
CP) Tabes Dorfalis. 
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engheid der borft (q), of een byzonder maak- 
zef der deelen. En- d. een erffelyke kan mede¬ 
gedeeld worden van de Ouders zonder eenige 
andere zigtbaare oorzaak. 

3. De Teering begint gemeenelyk met vlie- Kente- 
gende pyn en fteekingen; pyn aan de kolk van kenen, 
de maag, of in het Middelrif (r), dikwils fpu- 
wen, verlies van eetluft, een fchielyke pols, 
een zoetheid of ziltigheid in de kwyl, hitte en 
roodheid in het aangezigt na de Maaltyd, een 
flepende koorts (s) tegen den avond, vermoeid¬ 
heid, flaauwheid, nagtzweet: en als de Lon¬ 
gen eerft ontfteld zyn, gaat ’er gemeenlyk een 
Hoeft, Zinking of Aamborftigheid voor. 

Als deeze toevallen hevig zyn, is ze reeds inge¬ 
worteld ,en dan komt’er een uitroccheling (t) 
van etter, zomtyds van een etteragtige of bloedi¬ 
ge ftof, en een befloten Ettergezwel der Longen 
(v).Het aangezigt enLighaam vercoonenzig ver¬ 
magerd, en eindelyk komt ’er een zwelling der 
voeten, buikloop (x), opftopping van fluimloo- 
zing, een hol uitgeteerd aangezigt (y), en eene 
kromming en blaauwheid der nagelen: alle wel¬ 
ke voor zekere tekenen des doods gehouden 
worden. 

Teeringen (z) van droefheid , of als de Lon¬ 
gen niet onmiddelyk zyn aangedaan, vermage¬ 
ren fchielyk, komen dikwils en blyven zonder 
Hoeft, Aamborftigheid‘-(a), Fluimloozing(b), 
of verlies van Eetluft. 

4. Indien de Teering erffelyk is, word ze ge- 
L 4 

(q) Thorax, Cr) Diaphragma. 
(s) Febris Heftica. (t) Expeéloratio. 
(v) Vomica Pulmonum. (x) Diarrhoea, 
(y) Facies Hippocratica. (z) Confumptio, 
(a) Afthma, (b) Expeéloratio, 

I 
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raeenelyk ongeneeslyk gereekend; indien ze na- 
tuiirlyk is, of ’er reeds verZweeringen (c) in de 
Longen gemaakc zyn; indien ^e verzeld is met 
een hevige hoeft, en Ipuwing van etteragtige j 
ftof 5 zal de geduiirige beweeging der Longen be-" 
zwaarlyk de geneezing vergunnen. Komende na . 
hevige ziekten 5 is ze gevaarlyk; na langduurige 
(d) verdrietig. In ft kort, als de ziekte verou-v 
dcrd is, is ze naauwlyks te geneezen, en, als ze 
in den beginne is , bezwaarlyk. Een enkele 
ruggemergs Teering (e) word geneeflelyk ge¬ 
oordeeld , als de Lyder zig onthoud van het by- 
Ilaapen. Teeringen, voortkomende van droef¬ 
heid, bederven hetLighaam fchielyk;ten zy de 
Lyder blymoedig kan gemaakt worden. Maar 
indien een goede ftof met gemak uitgeroccheld 
word; indien de eetluft goed is; indien de borft 
(f) ruim is; indien de neusgaten loopcn; in¬ 
dien het Lighaam week, en indien de Lyder 
jong is , het geftel niet wateragtig (g) , en de 
toevallen gemaatigd zyn, is ’er hoop van genee^ 
zing, welke voornamelyk afhangt van een be- 
kwaame levenswys. 

En hoewel de Teeringen gemeenelyk onge- 
neelTelyk gehouden worden , nogtans hebben 
veelen die veele jaaren lang verdraagen ; zelfs 
verzeld met een bynaar geduurige uitrocche- 
ling van etter (h) , bloedige ftof, of dikwils her¬ 
haalde braaking van^^uiver bloed, van twee 
tot vier of meer ponden teffens. 

Levens- S- Balfemagtige vogten , gelyk Thee ge- 
wys. , mèngd met Melk, Chocolade gemaakt met het 

- af- 

fc) Ulcer^. (d^ Morbi Chronici. 
(e) Tabes Dorfalis. Tt) Thorax. i 
(jg) Phlegmatic, (h) Pus. 
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ftrekzel van Thee , broodnat (i) met wyn en 
Dcceryen,geley en, hagoe, voedende vleesfoppen 
)ereid met foelie, heemswortels, zaagzel van 
lartshoorn en yvoor , razynen , vygen, da¬ 
leis , en rad. Eryng, Ezelinnen Melk lang en 
;^eel gedronken, met de fchaalagtige poeyers 
k); Tuinflakken gekookt in Melk en lang ge- 
)ruikt; een warme heldere lugt , veelvuldige 
Deweeging van het Lighaam, inzonderheid ry- 
ien, en aangenaam gezelfchap zyn alle goed 
n dit geval, en eenige daar van volftrekt nood- 
;aakelyk. 

Dienftige Dranken en Lepelkoft worden, in 
ieeze ziekte, de zorg van een Geneesmeefter 
Rraardig geagt. 

6. Het voegende zal dienen tot voorbeelden; 
in overeenkomfl met welke , eene groote 
erfcheidenheid kan voorgefchreeven ^ wor- 

1 _ - -J ^ ^ / 4 y-J I Ck 1^1 M 

V 
den , van zonderlinge dienfl in de '1 eerin- 
eren. ^ 1} 

Gelat. Pan. hisco^. in Aq. Pura Fa^. Ib 
. Vini. Ruhr, um üj. Succ. Lhnon. dr. vj. Sacch. 
4Jb. q. f. m. f. ferculum. 

Tji. Carn, Viper, Raf. C. C. aa unc iij. Rad. 
Eryng. Cond. unc ij. PaJJular. maj. exacin. unc]. 
g. Macer. dr. j. Coque in Aq. Font an. q. f, Colat. ib 
iij. Adde. Vin. Canar. unc viij. Sacch. q. f. ƒ- 
Sorhile. 

ijiT. Carn, Vitul. q. f. Raf. Fhor. C. C. aa unc 
j,jj. Coque in Aq. Font. q. f. Colat.iij. Adde. 
Vin.Alb. ib^. Succ. Limon unc].^. Sacch. Alb. q. 
f. Fiat .f cum refrixerit^ Gelatina. 

Hord. Gall. Mund. unc ij. Rad. Symphytj 
’ L 5 Eryng, 

(i) Panada, (k) Pulveres Tellax:ei. 
(I) Confumptio. 

1, 
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Eryng. ad dr. vj. Coque in Jq. Font. q. ƒ. Sub. Fl 
nem CoSh. inmitte Fol. Tujjilag. Capill. Ven. ad m. 
j. Colat. dar co. ib ij. Adde. Vin. Viper, unc ij. Syr. 
Limon. dr. vj. Balfam. unc^.f. Ptifana* ^ 

9r. Nuc. Qaco. ppar. unc j. Puh^ Rad. Eryng. dr\ 
ij. Pub. Carn. Viper, dr. j. Coque in Aq. Pura. q. 
f. Ut fiat Chöcolata pro lubitu edulcoranda. 

7. Indien ’er geen Aamborftigheid (m),Hoeft, 
of vermoeden van een Verzweering (n) in de 
Longen is, zoo gebruik maar weinige uidoo- 
zingen, en verflap de Maag niet met olieagti- 
ge middelen. 

Het zal genoeg zyn de eerfte wegen te zui¬ 
veren met een zagt braak-(o) en purgeermid¬ 
del (p); en eene dienftige Levenswys en ver- 
fterkende fpys voor te fchryven ; 'altyd in aan' 
merking neemende de oorzaak, ’t zy uit droef 
heid, onmaatigheid enz. In alle Longteeringen 
waar in 'de Longen alleenlyk ontfteeken zyn 
of nog niet werkelyk een verzweering gemaak 
is, (’t welk moet afgenomen worden uit het na 
tuurlyk geftel van den Lyder, en de fluimloo 
zing (q), vergeleeken met de tyd , zedert d< 
ziekte begon) is het dienftig Ader te laaten,en daj 
twee of driemaal te herhaalen, als het geftel dai 
wil toelaaten, of als de ziekte het vereifcht. 
Geef den volgenden dzglpecacuann. dr.^. indiei 
de Lyder niet onderhevig is aan bloedbraakin^ 
of Neusbloeding. Geef na de operatie de Boluf 
en droppels als in de Aamborftigheid (r), pag 
153. 5.7. Geef een dag of twee na het braakmid 
del, een purgeermiddel, zynde niet alle 

(m) Afthma. (r)) Ulcus. 
(o) Emeticum. (p) Purgans. 
(q) Expefloratio. (0 Allhraa. 
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it Longen , maar ook de Melkvaten (s) hier 
gemeenelyk verllopt. Purgeermiddelen uit Kwik 
lebben hier den voorrang , en nog de zwak¬ 
heid, nog de daar uit volgende weekhartigheid 
van den Lyder moeten ons van het gebruik der- 
welven affchrikken; om dat zy naderhand over¬ 
vloedige vergoedingen doen voor dat fchynbaa- 

re nadeel. . ,11 
. 8. In beginnende Longteeringen derhalven. indca 

Calomel. Refin. Jalapp. adfcr.£.Pulv. 
Crem. Tart, ad gr. xv. Sal. Volat. Succ. gr. v. OU 
SaJJafr. gtt.]. Syr.de Spina Cerv. q. f»f* Bolus* des 
morgens te neemen. 

Caïornel. gr. xv. .Conf. Rofar. Parufn.f. Pilula. 
tegen»den nagt te neemen , en den volgenden 
morgen het volgende drankje. ^ 

Fol Senn. dr. iij. Rhabarb. dr. j. Tamarind, 
unc S Sem. Fmk. Dulc. ConU fcr. ij. infunde in 
Decodt. PeStor. unc vj. Colat.unc iij. Adde Syr.de 
Spina Cerv.*unc Vel. dr. vj. Sp. Lavend. Comp. 
Sal. Volat. 01. ad dr. y m. 

Laaten deeze Geneesmiddelen eens ot twee¬ 
maal ter week herhaald worden, voor een maand 
of langer, als het vereifcht word; een üaapver- 
wekkende bolus (t) of droppels tegen den nagt 
genoomen zynde na elke uitloozing. 

9. Om in de tufichendagen de verplaatzing 
van deeze verftoppingen te bevorderen. ^ 

R. Conf. Flaved. Aurant. Abfynth. Rom. aa dr. 
vi. Chahb. cum Sulph. pp. Antihebb. Poter, aa d. iij. 
iSper. Diatrag. Frig. Mullep. Pulv. ad dr. ij. cum 
Syr. Balfam. q. ƒ. ƒ. Eledtuariuni, om driemaal 
daags de grootte van eenNotemuskaat daar van 

(s) Vafii La flea. 
(t) Bolus Paregorlcus. 
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te neemen, daar boven op drinkende een flok- 
Je van de volgende Amandel-drank. (v) 

Gumm, Arab, me j. Rad, Alth, dr, vj. coque 
in Deco^, Hord. tb iij. Colat, ib ij. Adfunde fuper 
Atnygd.^ Dulc. excort. êf contus. Sem. Papav. Alb. 
aa uncy Sem, iv. Frig, Maj. ad dr, ij. Expritne £ƒ 
adde Aq. Limac, Mag. unc iij. Syv. de Alth. Balfam. 
ad dr. vj. m,f. Emuljio. 

10. Blaas-trekpleifters (x) zyn zeer dienftig 
om de Aamborfligheid (y), Hoefl:, en flepen- 
de Koorts (z) onder te houden, en moeten, naar j 
gelang, gebruikt worden. 

Het gebruik der fappen, uit de tegen-fcheur- ^ 
buikige Planten (a), isdienftig bevonden in be- 1 
ginnendeTeeringen (b).Als de Aamborfligheid, ; 
Hoeft en Fluimloozing (c^) doordeuitloozingen ' 
verminderd zyn, mag een ligt trekfel of afkook- i 
fel van de Kina gegeeven worden, om de fle- | 
pende koorts, nagtzweet, en flaauwheid weg i 
te neemen. Maar indien de toevallen hevig 
zyn, of ’er vermoeden is van een vêrzweering : 
(d) in de Longen, mag men het zelfs met geen 
ligt aftrekfel van de Kina waagen; veel minder i 

mag die in fubftantie gegeeven worden ; zoo 
dat wy om de flepende koorts te geneezen, en 
het nagtzweeten voortekomen , verpligt zyn 
iets te gebruiken dat minder gevaarlyk is, ge- 
lyk het volgende. * 

(v) Emulfio. (x) Veficatoria. 
(y) Afthma. (z) Febris Hectica, 
(a) Plantae Antifcorbuticae.' 
(b) Confumptio, (c) Expeéloratio.. 
(d) UlcilS. • ; 

* Onze Schryver maakt hier onderfcheid , in welke s 
gevallen der flepende koorts men de Kina geeven kan, 
of in welke men dat niet doen mag. ’t Schynt ons toe, 

dat ijl 
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Conf.Cynosh.mc].Pulv.Gumm, Jrab.Tragac, 

Rad. Mb. Cret.Alb. CoralLRub.pp. ad dr. ij. Syr. BaU 
fam 3. ƒ ƒ• Eleöi. Sumat. quantit. Caftan. Horis. Me- 
dicis ^ daar boven op drinkende vyf oneen Eze¬ 
linnen Melk of Borftdrank. 

II. Gebrek van Eetluft verzelt altyd een 
Longteering: derhalven. 

Rad. Gentian. Galang. Summit. Ahfynth Rom. 
Sem. Cardam. Min. aadr.]. Cort. Aurant. Sicc. -dr. ij. 
Superadfund'e. Aq. buUient. unc x. Celat. cito jactae 
adde Aq. Ahfynth. Mag. Comp. unc iij. Sp. 'Lavend. 
Comp.unc]. om dagelykszes lepels’er van te nee- 
men een uur voor den eeten. 

Leg ook op de Maag Empl. Stomach. Mag. cum 
01. Nuc. Mofch. &c. 

Geef in geval van hevige fteeken Sp. C C. 
dr. j. of meer , in het een of ander dienflig 
vogt 5 zoo dikwils als hot nodig zal zyn. 

Geef 

dat ze in het eerfte geval zoo min behoort gegeeven te 
worden als in het laatfle. Want' deeze flepende koorts 
komt waarfchynlyk alleen voort , om dat de Long te 
zwak is, om de nieuwe fpyzen door telaatenr de Alaag 
en Darmen zyn in deeze ziekte altyd ontfleld, en de 
fappen , derwaarts gevoerd om deChylinaking te bevor¬ 
deren , zyn ook zoo goed niet , als in de gezondheid: 
daar door is de Chyl minder bereid , en kan, om die 
reden, door de verzwakte Long niet gemakkelykgenoeg 
doorgaan: hierom zyn ook deeze Zieken,na het eeten, 
altyd kortademig en hygende. Wat zal dan hier de Ki¬ 
na uitregten, die, ’t is waar , eene byzondere koorts 
verdryvende kragt heeft, maar evenwel niets byzonders, 
boven andere der zoo genaamde Maagmiddelen, fchynt in 
zig te hebben om de Maag en Darmen te verflerken, de fap¬ 
pen , tot de Chylmaking nodig, te verbeteren, en den door¬ 
gang der raauwe Chyl door de Long gemakkelyker te maa- 
ken. En dewyl ze, wegens haare zamentrekkende kragt, den 
doorgang der vogten door de Longen fchynt moejelyker te 
maaken; daarom zyn, onzes oordeels, de middelen , 11» 
VGorgefchreeven,, tot dit einde veel dienüiger. 
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Geef in geval van zinking (e) Lact. Sulpkfcr, 

ij. eens of tweemaal daags. De meefte vai\d^ 
Geneesmiddelen, voorgefchreeVen voor een Zin¬ 
king, uitgezonderd de flaapmiddelen (f), zyn 
ook dienflig in een Teering. Zie pag. 47.* 

Geef in geval van flaauwte, SaL Foïat, OL £ƒ 
Sp, Lavend, ad. 

Ver- 12. Indien Aamborfligheid (g) daar mede 
zeldmet verzeld gaat, behandel het zoo als behoort;, 
eenAfth-j^^^j. fpaarzaam oliën , en dan nog altyd 

met 01 Sulpb.per. Camp. of Sp.'Vitriol, op dat zy 
den eetlufl niet wegneemen. De ziekte nog 
al aangroejende, moet men het meefte gewigc 
Hellen in verfterkende fpyzen en dienftige be- 
weegingen. Vinum Viperinum^ genomen in de 
hoeveelheid van zes lepels vol, driemaal 
da^gs, met de volgende conferf (h), is uitnee- 
mend. 

9?. Sperm. Ceti. dr. ij. Bals. Tokt. Pulv. dr. j. 
Croci.fcr. ij. Fl. Benfoin. dr. g. Conf. Flaved. Jurant. 
unc]. Sued Kerm. unc^. «Syr. Bedtor. q-f.f. Ele6t. 
om driemaal daags de grootte van een Note- 
muskaat ’er van te neemen. 

Koud 13- Indien de Lyder nog meer vervalt, en 
zweet, ontrufl: word met koud klam zweet. 

Antid. Analépt. Conf. B'laved. Aurant. Rad. 
F.ryng. Cond. adunc].j^.Nuc. Mofch. Zinzib. Cond. 
ad unc£. Corall. Rub, pp. Puh. Carn. Viper, addr.. 
iij. Terr. Japon, fiibtil. puh. dr. ij. Croci. Opt. dr. 
j. Sal. Viper, fcr. iji 01 Nuc. Mofch. Chym. gtt. x. 
Syr. e Cort. Citr. Bals. ad q. f. f. EleSi. gelyk het 
voorgaande te gebruiken. 

Hier by kunnen gevoegd worden , als de 
ziekte 

(e) Catharrus. (f) Opiata. 
(g) Afthma. (h) Éleduarium. 
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dekte bynaar op zyn hoogft is, Mufcus, Am- 
Der de gris, eii de kragtigftehartfterkendemid- 
middele.n (i). De twee Jaatile Conferven kun- ' 
nen wat fpaarzaamer gebruikt worden geduuren- 
de de vermeerdering der ziekte. 

14. Indien de Lyder jong is , de ziekte niet 
ingeworteld, en de Lente aankomt, Iaat hy dan 
vervoerd worden na^r een zuivere Landiugt, 
en de volgende Poejers neemen , met Ezelin¬ 
nen Melk. 

Margar. ppt. Coralh Ruk ppt* Gumm, Arak 
La^. Sulp, ad p. aq. Sacch, Rqfat. ad pondus opt^ 
nium m. Sumac, fcr. ij. ter in die cum L0. Afin. 

Anders, om de ftremming van de melk tc 
beletten, en de zuurigheden te verbeteren, ge¬ 
bruik alleen Conf. Rofar. Ruhr. Sacch. Rofat. of 
tien droppels 01. Tart. per del, tot een vierde 
bint melk. 
I 15. Een gemakkeiyke, gefielde , of weder- Bloed Èïrende opgeeving van helder bloed uit de^f^^' 

ngen, isgemeenelyk een langzaam, gevaar- 
: toeval. Een aficookfel (k) of trekfel (1) 

y-an de Kina kan hier voor dienflig. zyn, in¬ 
dien de andere toevallen dit willen toelaaten; 
maar daar die niet kan gebruikt worden. * 

JV. 

(i) Cardiaca. (k) Decoélio. 
(!) Infufio. 

* Deeze Bloedfpuwingen zyn dikwils erfFelyk: dikvyils 
komen ze van eene andere oorzaak, die wederom Of na- 
:uurlyk aan het geitel is, als , namelyk , de Longvaten 
Qap en de vogten fcherp zyn; of door eenige verande¬ 
ring en misbruik in de niet natuurlyke dingen verwekt 
*rord ; en' van dit laatite zoort zyn opitopping van na* 
;uurlyke, of gewoons liitloQzingen, hoslten, zingen, 

fchreeu- 
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Pub', Terr, Japon, toralL Rub, ppt, Spern, 

Ceti, ad dr, ij. Mafiicbes, BolL Arm, Sang, Drac, a 
dr, j. Conf, Rofar, Rubn, unc j. Balfam,- Peruv. gU 
XL,Syr,deRöJis, Skc, qj.f» EleB:, om drie of vier 
maal daags de grootte, van een Note'muskaa 
van te neemen , ’er boven op drinkende ze 
lepels Tindt. Rofar, rubr. 

Buik- ' i6. Hevige Buikloopen (m) zyn zeer ge 
loop. vaarlyk omtrent het eind van deeze ziekte. 

Conf Rofar, Rubr, Sperm, Ceti, Pub, Rhabarl 
Gumm, Arab, ad gr, xv. Cinnam, gr, x. 01, Nuc 
Mofch, gtt, j. cum Syr, de Rofis, Skc, q, f f, Bolm 
tegen den nagt te neemen , 7. of 8. reizen n 
malkander , ’er boven op drinkende een flo. 
van het Decobt, A!b, 

Of 
Sperm, Ceti. dr,j^. Solve cum paucoVitello ovi i 

Decodt, Hord, unó ij. 6? adde Confe^, Fracaji, f, M 
fcr. j. «Syr. de Rofis, Skc, uncj^, Sp, Lavend, Comp. di 
g, f, Haujlus, om de zes uiiren te neemen dri 
dagen lang. ^ ^ 

Daar zynverfcheiden voorfchriften (n) inhc 
Zydewee (o), Hoeft, en Aamborftigheid (p 
dienftig om ook hier gebruikt te worden, mit 

dc 

(m) Diarrhoea, (n) Formulae. 
(o) Pleuritis, (pj Afthma. | 

fchreeuwen, en hevige lighaams beweegingen. Men ij 
' in dit geval gewoon den Lyder aanftonds Ader te laater 

en dit niet alleen te herhaalen, zoo dikwils hem deez 
ziekte op nieuw óverkomt: maar ook hem deeze uitloc 
zing, twee of meermaalen, des jaars,naar gelang , aan tj 
bevoelen, op dat dus de drift van de Longvaten afg( 
trokken, en de overvloed des bloeds verminderd wo: 
de. Voorts worden hem zamentrekkende , flymige ê 
balfemagtige middelen gegeeven , om de vaten te vc 
Herken, en het bloed te verdikken. Weinig te werker 
en een ilillen geeft te hebben, is hier zeer nodig. ^ 
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at de hartflerkende middelen (q), voor de Aam- 
orffigheid, voorgefchreeven, hier verminderd 
n de flaapmiddelen (r) over al nagelaaten wor- 
én; balfemagtige (s) in derzelver plaats gebruikt 
ynde: want in Teeringeli (t) moeten geen Slaap- 
liddelen gegeeven worden zonder eene vol- 
xekte noodzaakelykheidi ) 

. ~,  ' -. - J* —•   ^ 

NEGENDE AFDEELING. 

Ziekten van het Hart. 

ÖARTVANG (a). 

EEh Hartvang is een fchielyke vertraaging Om- 
of Qpftopping van den omloop des^^'.^^^‘ 

Bloeds. 
2. Deeze kan komen van een natuurlyke Oor- 

wakheid , en hevige hartstogt, als onthei- 
:enis, vrees, blydfchap enz., fchielyke en groo- 
:e uitloozingen, als Bloedflortingen (b), Buik- 
oopen na de piirgatien overgebleeven (c), fterk 
zweéten enz , ademhaaling iiieeri te dikke ot te 
heete lugt, honger, verlies van eetlufl enz. 

3. Zy word gekend door het klam zweet op Ken- 

bet aangezigt, verlies van kouleur aan de lippen; tekenen 

beeving (d) , dofheid en vastftaan der oogen, 
M WOT- 

(q) Cardiacs, (ir) Opiata. 
(s) Balfamica. (t) Confumptio. 
(a) Syncope, (b) Haemorrhagia3. 
(c) Hypercatharfes. (d) Treiiiof. 

/ 



Voorte¬ 
kenen. 

LevenS' 
wys. 

Genee- 
zing als 
ze komt 
na een 
Acierlaa- 
ting. 

In het 
toeval. 

178 NIEUWE OEFFENING 
wordende zomtyds alleen derzelver wit gezien 
een kleine flaauwe Pols, maar in het toe val zelf 
is die geheel en al niet te voelen , en het ge 
voel en de beweeging fchynen verloeren t 
zyn. 

4. Als deeze ziekte komt van groote uidoc 
zingen , hartstogten , natuurlyke zwakheid 
ademhaaling in te heete lugt, of die tc veel uitge 
zet is 5 is ze dikwils doodelyk. Komende zonde 
eenige baarblykelyke oorzaak, word ze voc 
gevaarlyk gehouden. Veelvuldige inftortinge 
worden gevaarlyk geoordeeld, ten zy die va 
opfhygingen (e) zyn. 

. 5. Indien de oorzaak een Bloedflorting is 
zyn verdunnende vogten , Gerflewater, Wy 
en Water enz. dienflig. De bekwaame L( 
venswys, als iet anders de oorzaak is, blyl 
van zelve. 

6. De Hartvang, die komt na een Aderla! 
ting, word geneezen door te bed te gaan le^ 
gen, eerft drinkende een glas Water en Wy: 
Voor die komt van zwakheid , of gebrek Vc 
geeften, 

Jq. Ceras. Nig. Cinnam.f ad unc iij.»Syr. 1 
Tin^, Cr oei, ad unc j. Confe^i. Alkerm, dr. iij. Sp. L 
vend. Comp, unej^, Sal, Folat, 01, dr, ij. in,f, J 
lap, ; 

Breng, in het toeval, vlugtige Zouten enz. ai 
den neus, Beek de handen in koud water, 
befpreng daar het aangezigt mede , brai; 
graauw papier onder den neus enz.; en, als h i 
toeval over is, geef wat van de zoo even gemi 
de drank (f). | 

7- 4 
(e) Paffio Hyfterica. || 
(f) Julapium. 

'é 

f- 

it 
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7. Als ze komt van een hevige Hartstogt, Van 

I de Lyder bloedryk is, zoo opeiï aanftondshevige 
:n ader , en leg een biaastrekpieifler , 
■ees dat het een fiuiptrekkende (g) of val- 
nde ziekte (h) zal worden; geef een fterk 
aapmiddel (i), en herhaal dat naaf vereifch 
in zaaken. Maar in neerflagtige driften, zoo 
at de flaapmiddelen na , geef Wyn enz. 
1 tragt den Lyder vrolyk te maakén. Een 
•aakmiddel (k) , trekpleifters (1) , en koude 
iden zyn dienftig voor beide zoorten. In ’t 
ort 5 gaa hier te tverk als in de verfcheiden zoor- 
;n van nitziniligheid (m), in welke deeze ziek- 
:n dikwils veranderen. 
8. Indien de oorzaak is een hevige Buikloop Vm 

1) , zoo flop die eeril: op , en geef 
m kragtig hartfierkend middel (o), of flaap- 
rank (p). 
9. Indierl Van een Blbedflorting (q) , en dee- Van 

e niet ophoud, zoo gebruik, geduurende het 
)eval , de aderlaating by wyze van afleiding 
r), of geef en herhaal naar gelang een flaap- 
liddel; flaa den Lyder toe roode wyn en wa¬ 
it te drinken, verflierkende geleien, of fop- 
len; en laaten alle zootten van beweeging en 
litte verboden worden. 

10. Indien de ziekte komt van Zweet,door Zweet. 

;en flapheid der zweetgaatjes (s), zoo gebruik 
jen koud bad buiten het toeval, en TinSt. CorU 
?erivü, Rofar, Rubr, in Vin, Ruhr, met dienfti- 

M 2 ge 

Cg) Convulfio. (h) Epileplla. 
(i) Narcoticum, (k) Emeticum,. 
(1) Epispafticum. (m) Mania. 
(n) Diarrhoea, (o) Cardiacum. 
(p) Opiatum. (q) Hcemorrhagia. 
(r) Revulfio. (s) Pori, 
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ge balfemagtige (t) en heelende (v) middelen 
Zie van de Teering (x) pag. 171. g. 10, 12, 13 

II. Als ze van een gemaakte zweeting (y' 
is, zoo laat de Lyder allengskens zig verkoe¬ 
len door zyn plaats in het b^ed te veranderen, 
en laat het geen hy drinkt niet te warm ge¬ 
maakt worden. 

9r. Jq. Ceras. Nig. unc ij. Cinnam. Fort, unc], Syr 
Caryoph. imc£, Pulv, e Chelis Canc, Simp. Coralt 
Rubr. ad dr. Confedi. Alkerm. dr, j. m, om aan- 
ftonds te neemen: dan kan hy opitaan en zi^ 
verfchoonen* ' 

y 12. Als ze van rottige uitwaaflemingen (z) is 
waaffe- ZOO breng den Lyder aanftonds in een koele lugti 
mingen. eii indien dit niet helpt , zoo open hem een ader, 

of dompelt hem in koud water. 
Hitte. ^3* komt, of de lugt U 

veel verdund is, zoo verplaats den zieken it 
een lugt die koelder en dikker is. Maar als zc 
toevallig is, moet men opzigt hebben op de' 
oorfpronkelyke ziekte. ^ ‘ t 

14. Om voortekomen die van een Aderlaa-; 
laating. ting komt , zoo open de ader, den Lyder ir; 

eene horifontaale gehalte zynde, of te bed leg-i 
gende. 

HARTKLOPPING (a). 

Om- 1. Hartklopping is eeuQ onmaatige en on-, 
fdiry- geregelde beweeging van het bloed in het 
ving. zelve, ’t welkdeszelfs natuurlyk (b) open gaari 

en toetrekken (c) verhindert. 
2. Dee-' 

(t) Balfamica. (v) Agglutinantia. 
(xj) Confumptio. (vy) Sudor Artificialis. 
'ü) Exhalationes Mephitical, (a) Palpitatio Cordis. 
(b} Diaüolc. (cj Syüole. 1 
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2. Deeze kan komen van een Teeringagdg Ooiv 

d) geflel 5 een natuurlyke engte van de Borffc (e), zaak. 
eenige hevige beweeging ; fchielyke lützet- 

ing (f) van het Bloed, onmaatige Hartstogten 
Is toorn, vrees, fchaamte,blydfchapenz.;van 
^oortzen , waarin de Pols tulTchen beiden op- 
loud, eelt (g), gezwellen, ftremmin^en (h) of 
lymproppen (i) enz. in het Hart, of groote 
5lag-ader (k), als ook van ongemakken in het 
lartenzakje (1). * 

Ms 3. Ze 

(d) ConftitutÏD Heflica. (e) Thorax, 
(f) Rarefaélio. (g) Callofitas. 
(h) Concretio. (i) Polypus. 
(k) Aorta. (I) Pericardium. 

* Eene zeer gemeene oorzaak der Hartklopping is 
üwakheid der Vaten en Ingewanden. En de Geneesmees- 
ers behandelen ze dagelyks in jonge Vrouwsperfoonen, die 
liet alleen aan een zittend leven zig overgeeven, maar ook 
laar maag vezwakken door een geduurig en dikvvils her- 
laald gebruik van waterige dranken. Wanneer deeze 
iydereffen haare Ligliaamen beweegen, en inzonderheid 
vanneer zy trappen of hooge bruggen opklimmen, komt 
laar dit toeval over. Daar en boven is -haar zenuwge- 
fel zeer flap , en de geeöen raaken ligt aan ’t bewee- 
^en, zoo dat zy, als ’er maar fterkaan een huis geklopt 
□f gefcheld word, aanltonds door dit ongemak ontruft 
tvorden. Om haar te geneezen, moet men haare vaten, 
ingewanden, en zenuwen verderken: en dit gefchied 
door goede en voedzaame fpyzen , maagverflcrkende 
middelen, gommen uit die kruiden, die Ferulacecs genoemd 
worden, en daal. Men zou haar, by voorbeeld, dee¬ 
ze of diergelyke middelen konnen voorfchryven. 

Gumm. Galban. Sagopen aci dr. ij. Myrrb. EleU. dr.], 
Ca(lor, Siber, Groei, Britann. ad fcr. j. Balfani, Peruv, gtt. 
XV. m.f. Pil. gr. iij. waar van zy ’er, alle drie uuren, twee 
konnen gebruiken. 

IK-. Cinnam, Jent. me j. Nucis, Myrifi. dr, iij. Macer, 
dr. j. Rad. Helen. Galang. Min. ad unc ji^. Limat. Cbalyb. 
dr. vj. Hier op kan gegoten worden een pint Rinfe-wyn; 

de 
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3. Zè word gekend door de hand op het 

deel te leggen, door de ongeregelde veranderin* 
gen der Polfen, en door de wanorder, die ze iq 
de ademhaaling veroorzaakt. 

4. Als ze komt van een gezwel of eelt (m), 
flymprop (n), uitwafch (o) enz. neemt ze ak 
lengskens toe, en word gemeenelyk doodelyk i 
maar des te fchielyker, als de Lyder bloedryk is 
of ongeregeld leeft. i 

Als ze is van Ziekten in het hartenzakje (p), 
pn engheid van de Borlt (q), komt het gevaai 
langzaamer. Indien de Lyder Teeringagtig(r^j 
word en vermagerd , word de ziekte gevaar- 
lyk geoordeeld ; inzonderheid indien de oor-j 
zaak inwendig of oorfpronkelykis, en zitplaats 
in het hart heeft. Een flymprop in het harij 
dood dikwils fchielyk, en zonder te waarfchoivi 
wen ; komende van een wond in het hart .• 
word ze altyd doodelyk gehouden ; inzonderj 
heid als de groote vaten gekwetft zyn. 

5. Laat de fpys geregeld en eenvoudig zyn,; 
beiiaande voornaamelyk uit lepelkoft, als wa-| 
terpap, hui, gerflewater enz. aj hpt welk laauw 

\ ' moei 

(m) Gallofitas. (n) Polypus. 
(o) Excrefcentia. (p) Pericardium. 
(q) Thorax, (r) Hedticus. 

de dofis is gemeenelyk een qnce driemaal daags, na da 
de wyn . door de kragt deezer middelen, vervuld is gewqr 
den, waar toe vereifcht word, dat zy daar mede eeni: 
ge uuren op een wanne ftoof of anders in de zon flaatti 
'trekken. 

OndertufTchen moeten de Zieken haare Lighaamei 
met wandelen of ryden dagelyks beweegen, zig van wa I 
terige Yogten onthouden: ook is het haar zeer dienfliiij 
nu en dan wat Brunswyker Mom , of zwaar bier t( : 
drinken. En in dit alles moeten zy een geriiimen tyVr 
iianhouden.. 
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noet gebruikt worden. Wyn en ontfteekende 
70gten, alle hartstogten, en te hevige bewee- 
ung, moeten hier vermyd worden. 
’ 6. In geval van een 1 eering en engheid van Genee- 

le Borft, zoo gaa hier te werk als in deTee-^ing. 
•ingen (s) , alleenlyk vermydende ’t geen in 
Iaat is om het bloed uit te zetten. Zie pag. 
169. enz. 

Aderlaating is het groote middel, indien de 
Hartklopping eens de Pols begint aan te tallen, 
en het Lighaam te ontllellen. 

Als ze verzeld is met Aamborlligheid (t), 
zoo maak blaaren. Als een Hartscogt de oor¬ 
zaak is , en dat toeval blyft, zoo open een 
ader, maak blaaren, en geef een flaapmiddel (v). 
Als# ze komt van opllygingen (x) , of de 
Koorts 5 moet men een byzonder opzigt op die 
ziekten hebben. Als ze komt van een llym- 
prop in het hart, heeft men haar gemeenelyk 
ongeneelTelyk geoordeeld: de volgende Genees¬ 
middelen kunnen evenwel veilig beproefd wor¬ 
den na de aderlaating. 

9.*. TereÉinth. e Chio, unc j. Myrh. Miïkp ppar. 
Sperm, Ceti. ad dr, j. Sal. VoJat Succin. fcr. j. Bals, 
Peruv, Copayb. ad gtt. xxv. ƒ. Pil, viij. e qiiaque 
dr, j. om ’er ’s morgens en ’s avonds vyf van 
te neemen met vier lepels van de volgende 
drank. 

Gumm, Arab unc j. Sohe in DecoSt, Hord, 
ib j. Adde Vini Alb, unc iij. Syr. de Altb, dr, vj. Sp, 
Nitr. Duïc, dr, ij. TM, Cantharid. dr. jj^. 

Ook 
9^, Sp, Terebinth, TM, Succin, Sp, Lavend ad 

M 4 Sumat 

(s) Confumptio. (t) Afthma. 
(v) Opiatuin. (x) PaÜio Hyfterica. 
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Sumat gtt. XXX. tweemaal daags met eenig 
vogt. 

TIENDE AFDEELING; 

Ziekten van het Bloed. 

EENVOUDIGE bn ZAMENGESTELDeI 

K O O R T Z E N. , i 

Oni- i.T^En eenvoudige geduurige Koorts ^ is eentei- 
fchry- houding van een vermeerderde fnelheid 
een een-den omloop des bloeds, boven het geen na^ 
youdige tULirlyk aan het geitel is. Indien deeze fneb. 
Koorts, heid dikwils afneemt, en naderhand klimt tot 

dezelfde hoogte, is het geduurige wederkeeren^ i 
de Koorts (a). En indien die gehepl ophoud! 
in de tyd van een dag of twee, word ze de: 
eendaagfche Koorts (b) genoemd. 

Een brandige Koorts (c) is een groote uitzet- 
pntftee- ting (d) van het bloed , veroorzaakende he*? 

vige toevallen der Koorts, in het begin; en 
komt inzonderheid in bloedryke geitellen, door 
verzuim van de dienitiga uitloozingen. Van 
dit zoort is de Scharlaken Koorts Te). 

Het 

('a') Febris Gqntiniia Periodica. 
(b) Febris Ephemera. 
(c) Febris Inflammatoria, 
(d) Rarefaflio. 
(e) Febris Scarlqtia.^, 
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Het zamengeftel van het Bloed word hier on- 

lerfteld niet geheel bedorven te zyn. 
Een Roozige Koorts (f) is van het zoort der bran- Met 

iige Koortzen, veroorzaakende groote pyn, in- 
wonderheid in het aangezigt , welke zomtyds 
lelt naar een verderving , geevende een yer- 
Doedeii dat dezelve van een kwaadaardigen 
lard is. 

Een kwaadaardige Koorts (g) is een zamenge- Kw^d- 
voegde vertooning van meed alle de toevallen aardige. 

V'an een geduurige Koorts, in hun hoogde trap, 
verzeld met blaauwe of andere uitdag op ver- 
fcheiden deelen van het Lighaam. In dit geval, 
word het Bloed onderdeld niet alleen zeer uit¬ 
gezet te zyn , maar ook bedoryen , of het 
zamengedel deszelfs bedorven of vernietigd. 

Een verftneltende Koorts (hyis een Koorts, ver- Ver¬ 

zeld met groote uitloozingen van allerlei toelten- 
zoort. 

2. De oorzaaken der Koortzen kunnen vee- oor, 
ien en verfcheiden zyn, als toorn, derk drin-zaak. 
ken, koude vatten, zwaar voedzel, afzettingen 
vaneenig Deel (i), en een verdopte doorwaafTe- 
ming(k); d welke,eene volheid der vaten veroor¬ 
zaakende, onderdeld word de gemeende oorzaak 
te zyn. Alle Koortzen, waar van 'er zeer veele 
zoorten zyn kunnen, hoewel zy alle tot eenvou¬ 
dige en zamengedelde kunneft gebragt worden, 
lèhynen onmiddelyk voorttekoomen van de:^v 
hoeveelheid, hoedanigheid, ofbeweegingvp\^^^ 
het bloed , bedorven zynde ; komende mif- 

M 5 fchien 

(f) Febris Eryfipelatofa. 
(g) Febris Maligna. 
(h) Febris Colliquativa. 
(i) Amputationes. (k) Perfpiratio^ 
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Ichien van een verftopping of verwyding der 
klieren (1). 

De eendaagfche Koorts is zomtyds een volkziek-i 
te (m), hangende milTchien af van het geftel' 
der lugt. 

3. De kentekenen van de Koorts zyn, i. 
Een fnelle pols. 2. Een algemeene hitte, ver- 
oorzaakende groote ongemakkelykheid. 3. Een; 
pyn zomtyds algemeen , zomtyds byzonder; 
als in de lendenen, en gemeenelyk in het hoofd, 
komende van de oplpanning der vaten door de 
uitzetting (n) des bloeds. Deeze word gemeene- 
lyk gevoeld in de reeds gemelde deelen; mif- 
fchien wegens de klopping van de groote flag- 
ader (o) in de lendenen, en, by gebrek van een 
zagte tegenhand, daar, zoo wel als in het hoofd. ^ 
4- Waaking, die men zegt veroorzaakt te wor-1 
den door een affcheiding van meer dierlyke gees-; 
ten (p) dangewoonlyk. 5. Stuiptrekkingen (q),> 
of een opblaazing eener Ipier zonder derzelver i 
tegenoverflaande (r): maar deeze komen zelden! 
in gewoone Koortzen, ten zy die met andere 1 
ziekten vermengd zyn. 6. Slaaperigheid, welke 
zelden komt, dan als het bloed bedorven, ofl 
deszelfs zamenflel los is. 7. Bloedflorting (s) , 
waar aan bloedryke geftellen inzonderheid on- ; 
derhevig zyn. 8. Vlakken en puiflen, gemee¬ 
nelyk rood of blaauw , veroorzaakt miflehien 
door een losgemaakt zamenflel van het bloed, 
welks roode bolletjes nu doorwaaflemen , in 

plaats I 

(1) Glandulas. (m) Morbus Epidemicus. |: 
(n) Rarefaólio. (o) Aorta. 
(pj Spiritus Animales, (q) Convulfiones, 
(r) Antagonifta. 
(s) H^morrhagia. I 
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plaats van van een te fcheiden * 9. Moejelykheid 
van ademhaaling, welke kan komen van een 
uitzetting van het bloed, veroorzaakende eene 
volheid in deLongvaten (t); of miffehien, van 
de uitzetting der ingeademde lugt, veroorzaakt 
door de vermeerde hitte der Longen enz. 10. 
Droogheid der Tong, en dorfl, veroorzaakt 
door een gebrek van kwyl (v), van de hitte 
en beweeging des bloeds. ii. Gebrek van eet- 
luft, komende mogelyk van een opfpanning 
der vaten in de maag , welke millchien een 
drukking van derzelver zenuwagtige rok (x) 
veroorzaakt, niet ongelyk de drukking die men 
na het eeten voelt: dit, lang duurende , veroor¬ 
zaakt een walging (y). 

4. Een tuflehen beiden ophoudende pols (z), voor^ 
gelyk ook een flappe en fpringende, worden tekenen, 

voor kwaad gehouden. Indien de Koorts komt 
met een fluiptrekking’, word ze zeer ^evaarlyk 
gerekend. Stuiptrekkende beweegingen en pees- 
trekkingen zyn ook gevaarlyk. Klam Zweet, 
Pleurispynen (a), veelvuldige rekkingen en braa- 
kingen, een hevige buikloop (b) , flaapziekte 
(c), yling (d), hik (e), waterzugt (f), onge¬ 
voelig doorloopen van pis en afgang, bloedi- . ^ 
dige pis, doofheid, verlies van geheugen, he- 

vige 

(t) Vafa Pulmonaria. (v) Saliva. 
(x) Tunica Nervofa. (y) Naufea. 
(z) Pulfus Iiitermittens. (a) Dolores Pleuritici. 
(bj Diarrhoea, (c) Lethargus. 
(d) Delirium, (e) Singultus. 
(f) Hydrops. 

* Nam-elyk om een weiagtig vogt te iiiaaken : Avant 
Leeuwenhoek heeft geleerd, dat een Bloedbolletje , rot 
zes geele bolle^'es . gefcheiden. wo^d, en dat dit Serum 
pfWeiis, 
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vige hoofdpynen en groote Bloedflortingen (g) 
worden voor kwaade tekenen gehouden. Ein- 
delyk , Koortzen, verzeld met uitllag van aller¬ 
hande zoort 5 worden voor gevaarlyk gehou¬ 
den. 

Aan den anderen kant, een gelyke pols; een 
Vrye doorwaafleming (h), en teffens overvloe^ 
dig omtrent de tyd dat ’er fcheiding in het wa¬ 
ter gezien word, zyn goede tekenen. Indien 
een geduurige Koorts tuflchen beiden ophoud, 
gaat zy gemeenelyk ook af. 

Geelzugt (i) is een goed teken. Een Buik¬ 
loop , indien die gematigd is, gelyk ook een 
bloedllorting , omtrent den tyd der fcheiding 
(k), is goed. Als ’er zinking (1) gezien word 
in de pis, omtrent den twaalfden, veertienden, 
of zeftienden dag, vroeger' of laater, is ’t een 
teken van herflelling. In ’t kort , indien de 
Koorts niet verzeld is met de voorgaande kwaa¬ 
de toevallen, zal ’er de Lyder, naar alle waar- 
fchynelykheid, doorkomen. 

Levens- 5* Geef, in neerflagtige Koortzen, wat Ka-^ 
ivys. nary - of witte wyn by het Broodnat (m), 

f zomtyds Salie en Hoendernat; waar by, in ge 
val van buikloop , kan gevoegd worden fchrap- 
fel van hartshoorn. Indien de Lyder zeer 
zwak is, en de toevallen het tegendeel niet eis- 
fchen , kan een dronk dunnebier , of een glas 
water en wyn met gebraaden brood, nu en dan 
toegehaan worden. Maar in brandige Koort¬ 
zen (n) moet de wyn verboden, of zeer maatig 

ge- 
/ 

(g) Hasmorrhagia. fh) Diaphorefis. 
(i) léterus. '^kj Crifis. 
(1) Sedimentum. (m) Panada. 
(n) Febres Inflammatorice. 
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;ebruikt worden. Franfche wyn kan nog toe-^ 
jeftaan worden. Waterpap en gerftewater wor- 
len voor trefFelyke middelen gehouden. Sa- 
ie-Thee kan dienen voor een verandering. 

Als de Koorts vermindert, kan een glaasje 
Jek, of alleen, of verdund, dienffc doen. En 
lier mag 1 afelbier, met gebraaden brood, vrye- 
yk gebruikt worden. Het word in h algemeen 
:oegeltaan , dat geen Vleefch-fpyzen mogen 
;oegelaaten worden, en indien Vifch of Gevo¬ 
gelte, dan zeer fpaarzaam. ’t Word ook voor 
h befte wys gehouden lepelkoft te neemen, en 
he nog niet dik; hoewel men hier in opzigt ^ 
moet hebben op de gewoone levenswys van 
den Lyder. 

6. In de geneezing der Koortzen , ’t zy een- Genee- 

voudige of zamengeftelde, word de Aderlaa-zing, 

ting in ’t begin voor noodzaakelyk gehouden, 
ten zy groote zwakheid of ouderdom dat ver¬ 
bieden ; naardien die gemeenelyk veroorzaakt 
of een vermindering, of een geheele wegnee- 
ming van de ziekte. Maar ’t word in h al¬ 
gemeen geloofd, dat die niet gedaan moet wor¬ 
den na den vyfden dag, op dat ze de fcheiding 
(o) niet vertraage. Ook word ze niet dienflig 
geoordeeld in ^ den tyd der maandflonden (p). 
Na de Aderlaating is het dienflig een braakmid¬ 
del (q) te geeven. 

9r. Pub. Rad. Ipecac, dr.j^. Jq. Ladt. Alex. unci]. 
S'^r. Violar. uncj^. m. 

Om ’s avonds ten vyf uuren in te neemen, 
drinkende onder h braaken veel gerftewater, 

en 

(o) Crifis. (p) Menfes, 
(q) Emeticum. 



190 NIEUWE OEFFENING 

en naderhand zulk een in ruft brengend drankji 
als het volgende. 

9:. yJq, Ceras. Nig» mcj.£, Pmn Comp, dr, ij. Syr 
de Mecon. unc J. Confedt. Alkerm, fcr* ij. m.f, HauJ 
tus, tegen den nagt te neemen. 

Als een braakmiddel in ft begin van de Koorts 
nagelaaten is, word de Lyder, in derzelver voort- 
gang, gemeenelyk ontruft met walgingen er 
buikloop, en daarom fchynt de geneezing in¬ 
zonderheid af te hangen van de behoorlyke toe¬ 
diening van een braakmiddel. Zoo dat men 
by gelegenheid, op den agtften of negenden dag i 
wel een braakmiddel geeven mag, indien zi^ 
geen toevallen van Zydewee (r) vertoonen, no^ 
eenig bloed gelpoogen word. | 

7. Indien de Koorts nog al aanhoud, fchry: 
dan voor 

Rr. Puh. e CheL Canc. C. Lap. Contraj, ad gr,xv 
SaL Prunell. gr. x. m.f. Puh.pro dêji. 

Of 
9?. Ocul. Canc. ppt. Cbel. Cancyf. ppt. ad gr. xij 

Cochinell. Caftor. Opt. ad gr. j. m.f. Puh.velcun 
Conf. Alkerm. Bolus, om de vyf uuren te nee 
men met e enige lepels van de volgende 
drank (s). 

Aq. Ceras. Nig. unc vj. Epïdem. Tloeriac. ai 
unc j. Syr. Caryoph. Sp. Nitr. Dulc. dr. ij. m. ji 
fulap. 

Of 
9?. Aq. Cinnam. ten. La6è. Alexit. ad unc iij; 

l(Pö20«. Comp. unc ij. Margarit. ppt. dr. j. Pulii 
Gumm. Aral?, fcr. j. Sacch. Alb. dr. iij. m. j\ 
Julap. 

Ooi 

(r) Pleuritis, (s) Julapium. 
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Ook 
Sal Volat. 01. mc J. Sp. Lavend. Comp. 

dr. ij. Tin^. Croci. dr. j. m. om zomtyds 40. 
(greppels met eenig vogt "er van te nee- 
men. 

8. Indien, niet tegenflaande deeze of dierge- 
lyke manier, de Lyder overheit tot een yling 
(t), gelyk afgenoomen kan worden uit gebrek 
van ruft enz., moeten wy onzen toevlugt nee- 
mén tot blaastrekpleifters (v), om die voor te 
komen; of, indien die "er reeds is, die weg te 
neemen. 

Men zette de blaastrekpleifters in "t hol der 
nek, en, indien "er gelegenheid is, aan den bin¬ 
nenkant der armen , de voorhand, dyën, en 
kuiten. 

9. Pleifters op de voet kunnen ook van dienft 
zyn. 

Etnpl. Cephaï. Duplicato Euphorbio\ S ex- 
tende Juper alutam plantb pedmn adpUcand. 

Of 
9?. PicBurgund.Galban.adp. ce. m. in eundemfinem. 

dan tegen den nagt. 
Jq. Ceras. Nig. unc ij. Theriac. zincj^. Syr. 

de Mecon. unc jj. Laud, Liq. gtt, xij. Sal. Volat. 
01 gtt. XXX. m. f. Haujius. tegen den nagt te nee¬ 
men. 

I 10. Indien de ziekte nog al kwaad blyft, on- 
derfteld zynde dat het de tiende of veertiende 
dag is , kunnen wy fterker middelen gebrui¬ 
ken. By voorbeeld. 

9r. Pulv. e Chel. Cam. C. fcr. j. Caftor. Opt. 
Croci 

(t) Delirium. 
(y^ Veficatoria. 
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Oocu Rad. Serpent. Virg. ad gr. iij. ƒ Puh. vi 
cum Syrupo aliquo Bolus, om dc vyf of zes uure) 
te neemen. 

Indien dit niethelpt, is de voornaamfte hooi 
In de blaartrekking; en hiér leggen wy zomtyd 
een blaastrekpleifler op het hoofd ; maar di 
moet voorzigtig gebruikt worden, want in ge 
val de oogen ontfleeken zyn, geduurende d( 
ziekte , zyn de blaaren bevonden fchadelyk t( 
zyn. 

11. Als de fcheiding (x) begint te komen 
dat is, als het water begint te zinken, kunnei 
wy het bezoeken met Zweet-(y) of andei 
re middelen, dienftig om de fcheiding te bevor 
deren. 

9?» Lap. Contraj, gr. xv. Pulv. Cr oei gr. y 
Rad. Serpent. Virg. Camphor, ad gr. ij. SaL Vd 
lat. C. C. gr. iv. Theriac. Androm. fcr. j. Conf\ 
Alkerni. q. f. f. Bolus, om de zes uur en te neei 
men met de volgende drank. 

Leras. Nig. Ladt. Al. Theriac. ad ufil 
iij. Syr. Croci unc j. Sal. Volat. 01. dr. j. m. ƒ 
Julap. om ’er in haauwte vier lepels van te 
neemen. 

12. En indien de Koorts dus v/eggaat, is hei 
dienftig, in weinige dagen , een of twee zagte 
buikzuiverende middelen (z) te geeven, en dui 
de geneezing te befluiten 

9^. Fol Senn. dr. ij. Rhabarh. inc dr. j. Sal\ 
Tart. fcr.]. infunde inAq. Fontan, uneW. Colat addi\ 
Syr. de Spina Cerv. uneg. Sal Cail)art Amar. dr, ij, 
Aq- Mirah. dr. ij. m.f. Potio. \ 

13. Daar zyn verfcheiden toevallen , welkel 
nie] 

(x) Cr;fis. Cy) Diaphoretica. ^ 
(z) Cathartica.j M 
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et eigentlyk belioorende tot een eenvoudige 
oorts, een van het zamengeflelde of kwaad- 
irdige zoort uitmaaken. En eerft ^ de Blaait- 
[aauwe vlakken , welke gevaar a^n den Ly-we vlak- 

sr voorfpellen j èn zelden gezien worden zon- 
ei: ftuipen (a) en yling (b). In dit geval wor- 
en gemeenelyk fterke tegengiften (e) voorge- 

rhreeveni ' . * 
Camphor, Corel SaL Succin. ad gr, iv. Mithridt ' 

r, i* Conf. Jlkerm. q. ƒ. ƒ. Bolus, 
Of 

Puk, e Chel, Canc. C. fcr, j. Rad, Contraj. 
'uk, Cajior, Croci ad gr, iv. m,f. Puk, om de vier 
uren te neemen* 

Of 
9:., Puk, de Guttet gr. xv. Rad. Serpent, J^irg. 

'pee. Diambr. ad gr, X. Theriae, Androm. fcr. j. 01. 
Jue- Mofch. gtt. j. Syr. Caryoph. q.f. ƒ. Bolus, orri 
iet vier lepels van de volgende drank te nee- 

Aq. Ceras, Nigr, unc vj. Theme. Pceon.^ 
:omp. TinSt. Rad. Serpent. Fïrg. Syr. Caryoph. ad 
nc j. Suec. Kerm. unc JJ. Sp. Lavend. Comp. Sp. 
Citr.Dulc, addr. j. m. om in flaaiiwtens ’er vier 
epels van te neemen. 

Neem in agt dat 'de geeft van Hartshoorn^ 
n Tinftuur van Bevergeil (d) hier niet moeten 
^ergeeten worden. 

14. In alle brandige Koortzeri (e) , moet den koon- 
^yder belaft worden veel ligte dunne vogten te 
kinken , als hui, falie - thee , gerftewater 
mz. en met elke dronk van deeze kan het 

N 

(a) Convulfiones. (b) Delirium. 
(g) Alexipharmaca. (d) Caftoreum. 
(e) Febres Iniammatoriie. 
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dienflig zyn iets van het volgende te menge 

Sp. FitrioLdr. ij. om tien droppels, telke: 
als men drinkt, ’er van te neemen. 

Of : 
1^, sp, Nitr, Dulc^ unc^, Sp, Lavend, Comp, dr, 

m, om ’er dikwils, met eenig vogt, dertig dro] 
pels van te neemen. 

Amandelmelken (0 komen hier ook te pai 
gemaakt van Sem, Poson, Sem. Papav, Alb. en: 
volgens de gewoone voorfchriften (g). 

15. In bloedryke geftellen, vinden wy dil 
wils een Oogontfteeking (h) in de voortgar 
van de Koorts, welke ons aanwyft eene ade 
laating na de fcheiding (i) te doen. Dee2 
fchynt inzonderheid veroorzaakt te worden doe 
een verzuim ,van uitloozingen in den beginm 

1(5. Het is van eenigen dienflhet voorhooi 
en de flaapen (k) , twee of driemaal daags, t 
betten met het volgende mengzel, ingeval va 
groote ontfleeking (1). 

sp,Fin. Camphor, Aq, Rofar. ad dr, iij, Tmdi 
Cr oei dr, j. m. 

Of 
1^. Ag. Hungar,uncj^,sp, Lavend, Comp. Lam 

Lig, ad dr, j. rn, 
Verzeld 17* Het gebeurt dikwils , dat de Lyder hq 

met Zydewee (m) krygt in de voortgang van deezi 
PleujIS 2iekte, en ontrufl: word met een Hoeft of Aam! 
tel' borftigheid (n), komende insgelyks, naar 

fchynt, van verzuim van Aderlaating enz. h 
het begin; of zomtyds van een byzondere ge 
fteltenis van den Lyder. De Gefteezing vai 

di 
(f) Emulfiones. (g) Formulaj. 
(h) Opthaimia. (V) Crifis. 
^k) Tempora. (1) Inflammatio. 
(m) Pleuritis, (n) Adhma, 
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t toeval gefchied döör dienflige Borftmidde- 
n (o), als de gewoone likkingen (p) niet olie 
in Zoete Amandelen enz# tamelyk ruim daar 
f genomen. 
18. Insgelyk is ’er dikwils eene hardnekkige Braa- 

•aaking, voortkomende, naar ’tfchynt, van het 
ïrzuim van een braakmiddel (q) in ’t begin; eii 
dien het te laat is ’er nu een te geeven , of 
ggens de zwakheid van den Lyder, of andere 
evallen, durven wy het niet daar mede waa- 
n , en gaan voort dit toe val te hulp te ko¬ 
en door de Mixtura Antiemetica; dus. 

Succ. Limon. Ree. Exp. unc^. Sal. Abfynth. dr. 
m.prodoji. 

Of ^ 
fi*. Succ. Limon. unc iij. Sal Abfynth. dr. ij 
[. Cinnam. Fort. imc j. Mentb. Ceras. Nig. ad 
C\ ij. Sp- Lavend. Comp. dr. j. m. om by elke 
ilging drie lepels ’er van te neemen. 
Sp. Lavend. Comp. , dikwils genomen in de 
gten Welke de Lyder gebruikt, is dienftig, ge- 
c ook de volgende pleifler op de maag gelegd# 

EmpL Stomqcb. Mag. unc jj. 01. Menth. 
ym. gtt. Xx. extende Super alutam , Fentricu- 
applicand. 
19. Een Buikloop (r) is niet minder ge- Buik- 
ien, laftig, en gevaarlyk. Evenwel moet ’er lóop^ 
oral zorg gedraagen worden , dat die niet 
flopt of verhinderd Word omtrent de fchei- 
ig (s) ; of indien de Lyder van een zeer 
ledryk geftel is : maar in geval de Koorts 
indert en de Lyder zwak is, is het dienftig 

N 2 die 

'p) Peéloralia. (p) Lindlus. 
[q) Emeticum. (r) Diarrhsia, 

Criös. 

I 
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die te bedwingen, de Koorts aan te zetten,« 
de kragten te herftellen. 

9r. Jq. CinnanL ten, Menth, ad mc iij. Syr, , 
Mecon. mc j. Diafcord, unc^, Sp. Lavend. Comp, u 

JJ. m. om na elke afgang twee of drie lepels ’ 
van te neemen. 

Indien dit niet helpt, voeg ’er dan by Pul 
Bol, Armen ^ CoralL Ruhr. Terr. Japon. enz. t 
maak insgelyks gebruik van het Laudanum L 
quidum , tot vyftierï of twintig droppels 
des avonds te voren , of als de gelegenhei 
het toelaat, in een weinig Decoölum Albun 
welke , te gelyk met Aq. Cinnam. Fort. m 
iij. tot fe ij., in deezen tyd, des Lyders gemee 
he drank moet zyn. 

Men kan ook een^o/^/xvoorfchryven opdec 
ze wyze. 

Fuh. Terr. Japon. fcr. jj. Cinnam. Spec. Hyi 
cinth. ad gr. vj. CoralL Ruhr. gr. xv. Conf. Fracaji 
fine Melk dr.jj^. Syr. de Mecon. q.f.f. Bolus, naar vei 
eifch van zaaken te neemen. 

Stoppende Klyfteeren zyn van zonderlinge: 
dienft, als dk toeval hardnekkig is. 

9:. Deco^. Alb. unc vj. Diafcord. Theriac. Androfi 
ad dr. j. g. Laud. Liq. dr. j. in.f. enema, 

Öf 
Cort. Granat. Contuf. Fl. Balaüft. Rofai 

Ruhr, ad dr. ij. coque in Aq. Font. q. f. Colat 
unc viij. adde Boli Arm. unc . Theriac Andr 
Diafcord. ad dr. ij. Laud. Liq. dr. j. f. ClyJ 
ter. i 

In geval van bloedige afgangen, of hevig 
fiiydingen, zal het zeer dienftig zyn te voegei 
by een van de gemelde .klyfleeren Balfam. CO' 
payb. in Vitell. ovi Solut. unc^. en de hoeveelheic 

dei' 
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r Icookdranken (t)*te vermeerderen , of lie- 
r, in plaats der zelven, te gebruiken een 
If pint fop van Schaapen-vleefch. 
20. Indien de Lyder een Slaap-koorts (v) of Slaap- 
.ap-zugt (x) mogt hebben, moeten de flaap- ziekte, 
[ddelen (y) nagelaaten, en, in tegendeel, zul- 
middelen gebruikt worden, die men weet, 

t een fnelle beweeging in het Bloed of de Gees- 
1 verwekken, als SaL Volcit. C, C. Sü.1, Sticcin» 
c, die hier inwendig moeten gegeeven wor- 
n. Niesmiddelen (z) zyn ook in deeze ge¬ 
ilen zeer dienftig ; maar het zekerlte vm 
é uitwendige middelen zyn blaastrekpleis- 
:s (a). 
21, De Neusbloeding is geen ongewoon toe- Neus- 
1 in deeze ziekte: en indien die komt omtrent bioe- 
n tyd der fcheiding (b) , kan de Koorts daar 
ide weggaan; en daarom moet die piet ver- 
iderd worden; inzonderheid indien het bloed¬ 
de gellel van den Lyder zulk eene uitloozing 
reifcht. Maar indièn de bloeding onmaatig 
I zyn, en de Lyder daar door merkelyk ver¬ 
hakt word, dan word het noodzaakelyk de¬ 
lve te floppen, k welk kan gedaan worden 
door afleiding (c), gelyk men het noemt, 
t is door aderlaating, of door een plaatfelyk 
bruik van 
9:. Jcet. Vin. Alb, unc ij. Vitriol Alb. dr. ij. Sacch. 
iturn.fcr. j. m. 
Indien dit pynelyk mogt zyn, meng ’er dan 
n weinig roofenwater mede ; en indien het 

N,3 de 

[0 Decoètiones. (v) Lethargus. 
(x) Coma. (y) Opiata. 
(z) Sternutatoria. (a) Veficatoria. 
(b) Crifis. (c) Revulflo. 



Maand- 
flonden. 

Hik. 

Water- 
2 ligt. 
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t 

de bloeding niet mogt floppen, doe 'er dan I 
het mengzel Alum, Rup, Vitriol Rom, dr. 
Indien dit ook niet helpt , geef dan overvloedi 
verkoelende AmandelmeJken (d), Diacodium en; 
by nagt, en eindelyk losmaakende klyfleeren. 

22. De Maandltonden (e) komende in c 
Koorts,moeten door alle middelen aangezet wo: 
den, indien zy geregeld vloejen. Ten dien einc 

Puk. Cajtor, Croci au gr. iij. Sal Vola 
Succin. gr. iv. Pub. Myrrh, gr. viij. Conf. Ri 
tce fcr. j. Syr. Atripi OM. q. ƒ. f. Bolus, nas 
vereifch van zaaken te neemen met de volger 
de drank. 

Aq, Ceras. Nig. Puleg. Rutce. ad unc ii 
Bryon Comp. unc ij. Syr. Artemis unc j. ƒ. 
lap. Leg in deeze tyd ook een plelfler van Galh 
mmi op de Navel. De vloed, hier onmaati 
zynde, mpet geflopt worden door zulke middt 
len , als gebruikt zyn in de buikloop (f), uitge 
zonderd de klyfleeren. Zie §. 19. 

23. De Hik word gehouden voor een ge 
vaarlyk toeval in de Koortzen ; mifichien kaï 
het volgende daar voor van dienfl zyn. 

Lap. Contra]. fcr. j. Spec. Diamb. gr. yiij. Sai 
Volat Succ. Camph. ad gr. iv. Puk. Cajtor. gr. iij 
O/. Nuc. Mofch. gtt. j. m. om naar yereifch vai 
?aaken gegeeven te worden. 

24. Zomtyds als de ziekte zeer heevig is 
is ze verzeld met Waterzugt (g); in welk ge 
val deeze drank dienflig zyn zal. 

Aq. Petros, unc vi. Raphan, Comp. unc ij. Syr. 
de Alth. unc j. Sp. Nitr. Dulc. dr. ij. m. om ’e; 
dikwils eenige lepels van te neemen. 

Laa 

(d) Emplfiones. (e) Menfes. 
(f; Diarrhcea. (g) Hydrops. 
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Laat ’er opgemerkt worden , dat het in ’t 

;erfl gemeenelyk geoordeeld word beter te 
:yn dat de Lyder los- dan hardlyvig is ; maar 
inders in de voortgang, tot de fcheiding'(h) 
oe; na welke de losJy vigheid weder beil geoor- 
leeld word. 

25. De groote Dorfl en droogte, welke dee- Dorü. 
:e ziekte verzelt, worden beft verligt door ver- 
[oelende Amandeldranken (i), zuuragtige vog- 
en, of fcherpe gorgeldranken (k) , en laat de 
^yder, in geval van buitengewoone droogte en 
)yn in de kaaken en keel, dik wils do orz wel¬ 
den een lepel vol van zulk een llym (1) als het 
/olgende. 

9:. Sem. Cydon. dr, ij, infunde in Aq. Font an. iinc 
V. Colau Add. Syr. Limon. de Rub.id. aadr.yj.f. 
Mucilago, 

26. Een der laatfle en ergfte toevallen in nioedi- 
len zamengeftelde Koorts , is een tegenwilli-gepis. 
[e doorlooping van de pis ; en nog al erger , 
n bynaar een onbedrieglyk teken des doods, 
s als dezelve zig bloedig vertoont; welke bei- 
le door dezelfde middelen moeten aangetafl 
vorden. By voorbeeld. 

9:. Gumm. Arab. unc]. Tragacanth. dr. Solve 
n DecüSb. Hord. fe ij. adfimde fuper Amygd.. 
'^ulc. Excort. Contus. uncj^. Colat. add. Syr. de Alth. 
me.]. Aq. Cinnam. Ten. unciïj.f: Emuljio. naar be¬ 
leven te drinken. 

In een dronk hier van konnen nu en dan ge- 
jeeven worden tien of vyftien droppels Laudanum 
Liquidum. De flymen kunnen hier ook van den- 
selfddti dienfl zyn. 

N 4 ' 27. De 

I (h) Crifis. (i) Emiilfiones. 
i (k) Gargarifinata. (1) Mucilago. 
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^Pynin 27. De laatü: gemelde middelen zyn dienfl; 

water, ger om de heete pis (m) te geneezen, die vei 
oorzaakt is door blaastrekpleifters , in deez 
ziekte gebruikt; maar een flerke fmeiting vai 
Arabifche gom, by voorbeeld twee oneen tq 
een mengelen gerftewater , veel gedronken 
zal tot dk einde even goed dienen. 

Als een 28* Zomtyds word een zamengeftelde ge 
geduu- duurige Koorts gevolgd van een afgaande (n) 
KoLts indien het bloed door de voorgaande ziek 
gevolgd te niet te veel verarmd is, gelukkig door he 
word volgende kan geneezen worden, 
van een pi Chamaem gr, xv. Rad* Serpent Firg 

S’ driemaal daags' 
buiten de Koorts, met de bittere Ipokdrank t^ 
neemen. 

Indien dit niet helpt, moet ze behandeld wor 
•den met de Kina als een regte afgaande Koorts 
Bittere flaalmiddelen (o) worden hier geoordeelc 
van een zonderlingen dienfl te zyn, indien d( 
Lyder niet teeringagtig (p)^is ,gelyk hy dikwil; 
zoo is na een geduurige Koorts , en zomtyd; 
fchynt het zig op de Longen te zetten ; in an 
deren het geheele zenuwgeflel aan te taflen, 
en dus een Teering (q), of opfpringing dei 
peezen (r) te veroorzaaken ,* in welke gevaller 
de Lyder , na een dienflige purgatie ^ in eer 
heldere en warme lugt moet gebragt wor¬ 
den ; en zig overgeeven tot de Ezelinnen Mell< 
en de fchaalpoejers (s) teffens met de dienfligc- 
verfterkeiide middelen, gelyk Slangenwyn (f 
enz. 20. kis 

(m) Dyfuria. (n) Febris Intermitcens. 
(o) Chalybeata. (p) Hedicus. 
(q) Confampfio. (r) Subfultiis Tendiniiiri. 
(sj Puiveres Teftacei. (t) Viinuii Viperinum* 
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29. ’t Is niet geheel ongewoon te zien dat een Ge- 

amenvoeging van waterzugt (v) en geelzugtvolgd 

x) op deeze ziekte volgt ; welke fchynende 
omen van een verarming van het bloed , zoogggi. 
,^ord de buikzuivcring voor ondienftig gehou-zugt. 
en 5 en de de geneezing word geoordeeld befl 
;ezogt te worden door fpeceryon (y) en Itaal- 
aiddelen (z). 

30. De Koorts fchynt zomtyds te vallen op ZweU 

e beenen, veroorzaakende daar een zwelling, 
irelke gelegenheid geeft tot buikzuivering, 
>f gebruik van pappen (a). 

Micce Pams Alb. fe coque in LaB. Face, q, 
! adde mg, Samh, mc j. È? ƒ• Cataplafma, 

31. Nu en dan gebeurt het dat ’er eenzoort Een 
'■an uitzinnigheid (b) op een van deeze Koortrzooit, 
;en volgt, als de zenuwen van den Lyder te veel 
chynen aangetafl geweefl te zyn. De genee- 
:ing daar van hangt insgelyks niet af van iiit- 
oozingen, maar van voedende en verwerkende, 
pyzen, en een matig gebruik van wynenfler^ 
te vogten. 

32. Daar zyn veel meer toevallen of ziek¬ 
en , of door de voorgaande Koorts veroorzaakt, 
)f daar op volgende; gelyk verlies van eetluft, 
luiptrekkingen (e) op byzondere tyden, alge- 
neene zwakheid , beevingen (d), doofheid, 
ralies van geheugen enz. welke moeten behan- 
ield worden als de oorlpronkelyke ziekten, zon¬ 
der eenig opzigt op de Koorts , die dezelve 
fchynt te veroorzaaken. 

N 5 AF- 

(v) Hydrops, (x) Ifterus. 
(y) Aromatica. (z) Chalybeata. 
(a) Cataplasmata. (b) Mania. 
(e) Conviilfionea. (d) Tremor. 
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AFGAANDE (a) enTUSSCHE NPOO 

ZENDE (b) KOORTZEN. 

nP”' afgaande Koorts is, als ’er een koude 
Ving^van huivering den Lyder aantaft, welke fchie, 
een af- lyk gevolgd word van hitte, en eindigt in door- 
gaande waafleming (c). 
Koorts. ^]s (Je ](ou(je of huivering naauwlyks gemerkt 
Tuf word, of daar is alleen een omloopende we- 

pooïen- ‘^'^'’^^eering van hitte, word ze een tujjchenpoo^ 
Jje zende Koorts genoemd. 
Koorts. Naar de verfcheidene wederkeeringen van 

deeze toevallen , worden de ziekten verfchei- 
dentlyk genoemd; liamelyk een dagelykfck 
(d), anderendaagfche (e) , of derdendaa^che (f) 
Koorts. 

Dage- Een dagelykfche Koorts is als het toeval da- 
lykfche. gelyks eens wederkeert; indien het tweemaal el¬ 

ke dag komt, is, het een dubbele dagelykfche 
Koorts» 

Ande¬ 
ren 
daag- 
fche. 

Derden- 
daag- 
fche. 

Een anderendaagfeheKoorts is als het toeval om 
den anderen dag wederkeert, dat is, eiken der¬ 
den dag ingeflooten ; indien het tweemaal op 
gemelde dag wederkomt, is het een dubbele 
anderendaagfche Koorts. 

^ Een derdendaagfche Koorts is de wederkee- 
ring van het toe val om den derden dag ; in¬ 
dien dit tweemaal op gemelde dag gefchied, 
is het een dubbele derdendaagfche Koorts. 

4. De 

(a) Febris Intermittens. 
(b) Febris Remittens'. 
(c) Diaphorefis. (d) Febris Quotidiana. 
(e) Febris Tertiana. (fj Febris Qiiartana. 
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2. De voornaamile oorzaak der afgaande Oor- 

üoortzen fchynt te zyn een verflopte door-zaak. 
«raaffeming (g) ; of al wat de beweeging der 
70gten 5 door die tè overftelpen , vertraagt 
d( een flymigheid (h) in het bloed veroor¬ 
zaakt. 

3. De Kentekenen (i) zyn zwaarte, dofheid, Kente- 
irakerigheid , walging en braaking ; ^ en klei- . 
le langzaame pols , koude en huivering , be¬ 
ginnende in de gewrigten , en dan voortkrui- 
)ende over het geheele lighaam , pyn in de 
enden, bleekheid in het aangezigt, invalling 
iT^an de oogen , en een fchielyke tegen willige 
Deweeging van het onderfte kakebeen. 

In de'"hitte zyn, inwendige hitte, een fchie- 
yke en fterke pols, dorft, een korte ademhaa- 
ing, waaking, en pyn in het hoofd, bleeke ^ 
3f roode pis, algemeen zweet. 

4. Een lente Koorts is gemakkelyk tegenee- Voor- 
zen, maar een herffl: Koorts duurt zomtyds wel t^ke- 
^ens zes maanden. Komende in bejaarde en 
kwalyk gefielde Menfchen, is ze kwaad ; ge- 
lyk ook indien ze vermengd is met waterzugt 
^k), roode loop (1), Zydewee (m), Longontflee- 
king (n), Heefchheid, pyn in de Amandelen 
^o) enz. Maar een uitflag aan de lippen, neus enz. 
een vloed der Aambyen(p), zwarte en gekookte 
pis, gevolgd van een buikloop (q)eengezwolle 
buik in Kinderenden gezvvrolle beenen involwafTe- 

nen ^ 

(g) Perfpiratio, 
(h) Lentor. (i) Diagnoftica. 
(k) Hydrops. (1) Dyfenteria, 
(m) Pleuritis, (n) Peripneumonia. 
(o) Tonfills. (p) Fluxiis Pleemorrhoidimn 
(q) Diarrhoea. 
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nen , worden voor goede tekenen gehouden, 
inzonderheid indien de Lyder fterk is. Als een 
afgaande Koorts doodelyk is, flerft de Lyder 
gemeenelyk in de koude. 

Levens- 5- De fpys moet warm , verdunnende , en 
wys. eenigzins zamentrekkende zyn. 

Indien ’er beweeging gebruikt word mag ’er i 
vleefch toegeflaan worden. Mofterd en Spe- 
ceryen, veel gegeeten, zyn dienflig. Roode-wyn 
word goed geoordeeld; maar zoute ipyzen, kaas, 
en alle flymige dingen moeten vermyd wor¬ 
den. 

Genee- 
ziüg 
door de 
Cortex. 

6. In de geneezing van afgaande of tulTchen-, 
poozende Koortzen, is het eerfte ding, dat ge»- 
meenelyk voorgefchreeven word, een braakmid¬ 
del (r) van Ipecacuanna, ’t welk gegeeven moëS 
worden omtrent een uur, eer het toeval ver|| 
wagt word 

Indien het een Herfst-koorts is, kunnen buil^ 
,zuiverende (s) en andere braakmiddelen te pa^ 
komen, om het Lighaam tot het gebruik der^ 
Kina te bereiden. Ten minften is het dienflig 
twee of drie aanvallen af te wagten, eer de ge^l 
neezing van een Herfst-koorts met de Kina bei® 
proehi word 

In Lente-koortzen is ’er minder voorbereid | 
ding nodig. ;' ^ 

Om Gen aanval voor te komen. . : 
Puk). Peruv. imc j. Rad, Serpent, Firg, dr, j. : 

Syr. Caryoph. q, ƒ. ƒ. EleSt. om alle drie uiiren de I 
grootte van een Notemuskaat ’er van te nee- :1 

men , beginnende aanftonds na het afgaan van ü 
de il 

fr) Emetlciiin. 
(s) Purgantia. 
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de Koorts, en daar boven op drinkende wat 
Roode-wyn, of deeze volgende drank. 

Aq, Cèras, Nig. unc vj. Cinnam» Fort. Gentian^ 
Comp, ad unc}.^. Syr. CrocL unc]. Sp. Lavend. Comp 
dr. ij. m. ƒ. Julap. 

Of 
Puïv. Peniv. unc j. Sah Ahfynth. dr. ij. 

niRubr. Ibj.^. m. omciie of viermaal daags zes 
•lepels ’er vafi te neemen, buiten de Koorts, de 
wies eerft gefchud zynde. 

Indien de Kina goed en verfch geflampt is, 
zyn ^r.vj. 5 genomenindetulTchentyd van twee 
aanvallen (t), gemeenelyk genoegzaam om een 
Lente-koorts te doen’ophouden, en een Herfst- 
koorts zal zelden meer dan een once vereilTchen. 
Maar hoewel deeze hoeveelheid voor tegen¬ 
woordig tot den aanval kan genomen worden; 
moet nogtans het gebruik van de Kina nog een 
merkelyken tyd aangehouden worden, om een 
inflorting voor te komen. 

Laat ’er dan een dofis gegeeven worden twee 
of driemaal daags voor de eerde week, na dat 
de aanval over is ; en eens daags voor een an¬ 
dere week, en dan een once in drie of vier 
dagen voor een maand. 

Indien de Kina naar beneden werkt, kunnen 
tien ofvyftien droppels Laudanum Liquidum^ by 
elke dofis gevoegd, inzonderheid tegen den nagt, 
dat voorkomen. 

8. Zommige pryzen pleiflers en pappen (v); pappen* 
maar deeze zyn zoo zeker niet. 

Thur. Tereb. Comm. ad unc j. Sal. Nitr. Cinnab* 
Nat. ad unc Camph. Piilv. dr. ij. Pulv. Groei. dr.S 

(t) Pftroxysmi. 
(v) Cataplasma. 

V 



Id 
zwakke 
geftel- 
len. 
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ƒ. EmpL Super Alutam Extend* Carpis £ƒ Plantis 
dum adpltCandum, 

Tacamah* £ƒ Fuh. Heïleh, Alk kunnen by dc 
andere gevoegd worden- 

9. 9:. Mithrid. Theriac, Andr. Sdp, Nigr*adunc], 
Sal Nigr. Ccep. fubcïner Cobi. adunc^, Camph. Pulv* 
Euphorb, Gr an. Parad* ad dï\ j. m* ƒ Cataplafma ad* 
plicandum ut prcecedens, 

Zommigen hebben ’er tot dit einde gègéeven 
van FoL Rutae, Aceh Vin. Alk Fulig* Puk* Tabac. 
Tel Aranear, Stère. Pavon. Puk. Sabin. Bals* Peruv. 
Sal. Ammon, enz. 

10. In zwakke geflellen komen trekzels (x) 
en afkookzels (y) .van de Kina gemeenelyk be¬ 
ter te pas dan in fiibftantie. 

9:. Puk. Peruv. Opt.unc].Vïni Alk ^ ij. infunde 
Frigide perfex vel oEto dies, agitando fcepe vas.^ dein 
fubjidat Pulvis , om van de heldere vogt alle 
morgen zes lepels, of meer, naar vereifch van 
zaaken te neemen. 

Of 
9r. Cort. Peruv. Cont. unej. Sal Abfynth. dr.j. Rad. 

Serpent. Virg. dr. ij. fit demum poft tres CoBiones in 
Aq. Font. Colat. ft cui adde Vin, Rubr, ft : 
om driemaal daags vier lepels ’er van te nee- ' 
men. ‘ ‘ 

Of ^ 
9:. Cort. Peruv. Cont. imc]. Sal Abfynth. dr.j. Aq. 

Font. q. f. f. tribus CoBionibus Decoblum, cui adhuc 
hallienti adde Rad. Gentian, incif Galang, Zedoar. ad 
dr. £. Cort. Aurant. exter dr. iij. Summ. Abfynth. 
Rom. Fl Chamaem. ad dr. j. Sem. Car dam. Min. dr. 
j. jj. Colat. unc xx. add. Aq. Abfynth. Magis. \ 

Comp. I 
(x) Infufio. 
(y) Decoólio. 
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mp» «w iv. Sp. Lavend, Comp. unc £• fn. om 
riemaal daags vier lepels ’er van te nee- 
len. 

11. In koude en wateragtige geftellen > word inkou- 
‘ts diergelyks, als het volgende, dienftig geoor- de geftel- 

eeld. .. . '®"- 
Puh, Rad. Serpent. Fïrg. dr. ij. Spec. Diamb. 

r. j. Mithrid. dr. ij. Pulv. Peruv. dr. vj. Syr. Chalyh. 
,J\f.Ele6è. om drie of viermaal daags, of naar 
ereifch van zaaken, de grootte van een Kaftanje 
ir van te neemen. 
Ten dien einde dient ook Chalyhs per fe vel 

mi Sulph. pp. Sal. Ahfynth. 01 Cinn. Nuc. Mofch. 
'hym. Therïac. Andr. enz. 

12. Als de koude en heete aanvallen niet on- Afsde 
erfcheiden en geregeld zyn , word de vol-aanval- 

;ende poejer beter geoordeeld dan de Kina. 
Fl. Chamaem. Rad. Gentian. Sal. Ahfyntb. 

r. j. Cajior. Opt. Gumin. Guajac. Myrrh. Croci. Bacc. zyn. 

.auri ad dr. ^. f. Pulv. Sumat.fcr. ij. om de vier 
uren met wat roode wyn of trekzel van 
alie. 
Het zelfde einde word beantwoord door Cort. 

lurant. Nuc. Mofch. Rad. Galang. Cort. dVinter. 
7. Benfoin. Camphor. Rad. Serpentar. Contraj. 
^edoar. enz. 

13. Een buikloop (z) bdet de uitwerkingen Ver- 
an de Kina; en moet daarom met alle bekwaa-zeld met 

le fpoed gellopt worden. Indien Laudanum, *' 
ebruikt als boven gemeld is, niet helpt, kan 
omtyds Ipecacuann. fcr. ]. met trekzel van Car- 
uus van zonderlingen dienfl zyn. Het Decobl. 
tlb. moet hier voor gemeene drank gebruikt, 

en 

(2) Diarrhoea. 
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en zamentrekkendc klyffceeren gegeeven wofdeii 
naar vereifch van zaaken. | 

De Kina kan in verfcheiden voorfchriften 
waar in ze gegeeven word , gemengd wordei 
met Conf.FracaJl.f.m. Con/» Rojar. Ruhr. Syrup, di 
Mecon; Pulv. Terr, Japon; Cinnam; Spec, Hyacinth 
Cor all, Ruhr. Bol, Afmen, Aq* Cinnam, Fort, Menth 
Sp. Lavend Comp. enz. 

Groene 14* Een groene Koorts (a), komende in deez< 
Koorts, ziekte , kan dus behandeld worden. 

9?. Fulv. Cort. Peruv, dr. vj. Chalyb. cum Sulph 
ppt, dr,]. Conf. Rutce zinc £, Pulv, Crocu Myrrh 
Ca flor, ad dr. j. Syr.ev. Rad. q.f. f, Eletl, als he 
voorgaande te gebruiken,met de volgende drank 

Aq. Puleg, unc vj. Hyfter, unc ij. Syr, Atripi 
Olid, unc j. Tin^, Cajlor.dr,]./. Julap, 

Ook 
Elix. Propte dr. iij. Tin^. Mart. Myn/. dr, ij 

Elix. Vitriol, dr.]. ni, om dik wils met eenig vog 
40. droppels ’er van te neemen. 

Ingroo- 15- F)e Gcneezing van hardnekkige Koort 
vcgeftel-zen in zeer groove ge (lellen moet dus ondei 

/ dernomen worden. 
}}c. Pulv, Peruv. dr. vj. Mthiop, Min, Pulv. A) 

Comp.ad dr.ï].Om/.Lujul. unc ij. Syr. de^. Rad. q./. jj 
Eleèit. op dc gewoone wys te nccmcn met d 
volgende drank. 

Aq. Ceras. Nig, Vin. Chalyb. ad unc xv. Syr. 
5. Rad. unc]. Sp. Nitr. Dulc. dr. i]. m,f. Julap. ofi; 
plaats van deeze .drank, 

9:. Sem. Sinap. Rad, Raphan. Rujlican. ad unc j. J;| 
in/unde frigide in Vini Alb. fb ij. | 

InUitge- In Uitgemergelde, Aamborftige ofTec| 
mergel- ringagtige geitellen. 
de Aiin- * 

(a) Chlorofis, 
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Pm/ü. Peruv, unc j. Sal, Abjynth, dr, ]. ficint, hordU 

•w Comones in Aq, Font. q. f. Jub fmem yero <^0- 
uendi adde Bals, Tolut. dr, ij# Styrac, dr, j. Colat, agtige 

nc xij. adde Aq, Lumb, mag. unc iv. TM, Cro- geftcllen^ 

. unc, Ji Syr, Capill. Fen, unc j. JJ. m, om ’er 
rie-of viermaal daags, buiten de Koorts, zes 
mels van te neemen. 
^ Of 
j^. Pulv, Peruv, unc j. Croeï. Pulv. dr.]. Bals. 

l)lut. Fl. Benfoin. Cajior, Opt, ad dr.^.Sal Vo* 
it, C, C. fcr, j. cum Syr, Balfam. q. J,f. Eledi, 
iet de volgende drank te neemen. ‘ 

Aq, Ceras, Nig. unc vj. Tberiac, unc ij. Syr. 
yoei, unc i. m. 

•Ook 
Sal Volat, 01 dr, iij. Sp, C. C. TinSt. Crn^ 

i. Cajior, ad dr. j. m. om ’er 40. droppels 
an te neemen , met wat trekfel van Hy- 
bp. 
. Blaastrekpleifters (b) kunnen hier by gclcgen- 
eid gebruikt worden. 

17. In geval ^e vermengd is met Waterziigt Als net 

c) en Geelzugt (d). ^ 1 ai r 1 j • v i niengd is 
Pulv. Peruv. unc j. Sal. Ahfynth dr. 1 ulv. 

Vlillep. dr. j. ,g. Sal. Volat. Succ. fcr. ij. Tberiac, terzngt 
indrom. dr, ij. Syr. Chalyh. q, ƒ. ƒ. Eledl. met 
Ie volgende wyn te neemen. ^ * 

ï}c. Rad. Raphan. Rujl. Curcum, Sem. Sinap, 
Limat. Chalyb, Cort. Peruv. ad dr. Cr oei. dr. 
j. Ciner. Genijl. unc j. infunde frigide in vini 
élb. tb ij. om ’er zomtyds zes lepels van te 
leemen. met eenige droppels Sp, Nitr. Dulc. 

O Als 
\ m 

(b) Veficatoria. 
(c) Hydrops. 
(d) léerus. 
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VerzeU 18. Als deeze ziekte verzeld is, met een Kei 

metgroo-ontfteeking (e) of eenige groote ontfteeki 
ftoppL W > .verftoppingen (g^ , of verzweeri 
§en. gen (h), is de Kina gevaarlyk , en moet ni 

gegeeven worden, voor dat die toevallen w^egg 
nomen zyn; en dit moet ook waargenomen wc 
den omtrent het Kolyk (i) dat hier voorkomt. 

Insgelyks, als afgaande Koortzen veranderc 
in gediuirige, moet de Kina niet gebruikt wo 
den; maar men moet dan de geneezing bevo 
deren, gelyk te voren gezegd is. j 

Zwel- 'i egen het afgaan der Herfst Koortzei 
liugyan hebben de Kinderen zomtyds een zwelling vi 

omleggende deelen , ’t welk gel 
nigheid genheid geeft tot verzagtende fmeeringen (1^ 

Oude Menfchen, en die van een zwak geil 
zyn , zyn onderworpen aan een uitzinnighe 
(1), omtrent het eind van deeze ziekte, wa: 
voor een vry gebruik van wyn en voedenc 
Ipys, de allerbefte geneezing is. 

Manier h)e manier om afgaande Koortzen do( 
van ge- Klyfteeren te geneezen, is niet veel in gebrui' 
neezing mond word zekerder be vonder 
K Mke- ^^g van afkeer regen de Kina, kg 
ren. deeze gebruikt worden. 

Pub. Peruv, unc ], coque partitis mcibus 
Jq, Font, vel Vini Canar. q. ƒ. Colat, unc x. ai 
de Theriac, Androm. Conf. Fracaft. f. nu ad d 
j. g. f. Enema, dat buiten de Koorts ingefpoc 
ten, lang ingehouden , en drie-of viermaal o 
een dag herhaald moet worden. 

Dg 

Te) Angina, (f) Inflammatio. 
(g) Obftruftio. (h) Apoöeina. 
(i) Paflio Iliaca. (k) Linimenta. 
(l) Mania. 
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Doe in geval van loslyvigheid , by de Klys- 

:er Rad. TormentilL Bijlort. Cort. Granat. FI, 
alauji. en na dat het doorgegooten is Bol. Arm, 
'trr; Japon. Laud. Liq. &c. 
21. Kinderen moeten hier wat anders dan Manier 

olwalTenen behandeld worden, een Kindvan^mKin- 
injaar oud aldus. _ be^handt 
Leg een Blaastrekpleider (m) in den hals, len. 

( nagt, na het toeval , indien ’er gelegen- 
ïid is; en den volgenden morgen , indien de 
dorts af is, 

Puk. Sandt. Rhaharh. ad fcr. m. Capiat, 
m Regiminë, 
Na de andere Koorts. 
9:. Puk. Peruv. fcr. Sal Abfynth. gr. v. 

f. om agtmaal , om de drie of vier uuren ge- 
eeven te worden .buiten de Koorts. 
22. In Kinderen van een zwak geflel , of 

^aar in de Kina niet dnwendig kan gegeeven 
morden. \ 

9*. Puk. Peruv. dr. vj. Terebinth. Ven. q. J\ 
Mendatur fuper Alutam , ut fiant Emplajlra , 
m op den geheelen buik , de zooien der voe- 
^n, en de polfen te leggen. 
^23. Klyfleer en Hagen dik wils zeer wel in Kin- 
leren. 
I Puk. Peruv. dr. j. coque tribus Viel- 

in Aq. Font an. Colat. unc iij. adde Conf. Fra- 
afi. f. m. dr. JJ. ƒ. Enema 'ter in die in jF 
kndum. 

Dit kan gebruikt worden op denzelfden tyd, 
h de bovengemelde pleifters gedraagen wor- 
ien. 

O 2 24^ Yqqx 

(m) Veficatoriiira. 
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24. Voor een Kind omtrent zes of zeVei 

jaaren oud. 
Puh). Rad. Ipecac, gr. xv. of xviij. on 

met wat vogt te neemen één of twee uuren voo; 
de Koorts. ^ 

Na dat de werking over is, 
^L. Jq. Mentb. unc j. Cinnam. Fort. dr. ij 

Theriac. Andr. fcr. j. Sp. Lavend. Comp. gtt. xv 
Syr. de Rubo Ideo dr. ij. ƒ. Haujlus y xtgQXidti 
nagt te neemen. 

Naderhand. 
1^. Puh. Perm. dr. iij. Aq. Ceras. Nig. urn 

iv. Cinnam. Fort. dr. vj. Sp. Lavend. Comp. gtt 
L. m. om ’er den volgenden morgen twee le¬ 
pels van te neemen als de Koorts af is , er 
evenveel om de drie uuren in een anderen* 
daagfche Koorts, maar alle twee uuren ir 
een dagelykfche Koorts, de vies eerfl gefchud 
zynde. 

In geval van buikloop (n) , kunnen de bo¬ 
vengemelde zamentrekkende middelen (o), hoe¬ 
wel in minder maate, hier ook by wyze van Klys- 
teeren gebruikt worden. 

Manier 25. De volgende manier om de Kina tè| 
om de geeven , heeft dezelve kragtig gemaakt, ter 
van^L geneezing van hardnekkige Koortzen, als an- 
Kina te dere manieren van behandeling niet geholpenl 
vermeer* hadden. ' 
deren. Qqy^^ Perm. Crajjlufcule Pulver, unc j. SaL 

Abfynth. dr. ij. coque in Aq. Font. tribus Vici^\ 
btis ad Colat. tb ij. quam adfunde fuper Rad.\ 
Gentian, incis. Zedoar. Galang. Calam. Arom. SerA 
pent. Firg. ad dr, j, JJ. Cort. Aurmt. Sicc. unc\ 

iJ.: 
Cn) Diarrhoea. ; 
(o) Adllringentia* ' ^ 
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Summ. Jbfynth. Rom. dr. j. Centaur, min, fcr. 

^ Stent fimul ^ leni cajore ^ per aliquot boras ; 
'inde cola &f adde Aq. Theriac, Epid, ad unc ij. 
mi Chalyb. unc iij. Sp, Lavend, Comp^ uncg. m, 
n ’er drie- of viermaal daags, buiten de Koorts, 
is lepels van te neemen. 
!tls wel waardig aangemerkt te worden, dat 

- Kina beilaat uit een harliig , een zoutig, en 
m zuiver houtig deel; waar van het laatfte geen 
•agt heeft; maar veele kwaade uit\verkingen 
in voortbrengen, waar mede het gebruik van 
,t anders zeer deugdzaam hulpmiddel belafl 
ord; de geheele kragt van dit middel zit in 
-szelfs harft (p) en zout; ’t welk beide ge- 
lakkelyk daar kan uitgetrokken en ^ kunftig 
imengevoegd worden in een wel bereid droog 
f vogtig uittrekzel (q), zonder het kaffige ver- 
oppende deel , en dus met alle gewenfchte 
hligheid en voordeel gegeeven worden. Het^ 
ttrekzel met brandewyn alleen gemaakt, zal 
et kragtig zyn in eenige hardnekkige geval- 
n, uit gebrek van het zoute deel , t welk 
it fmeltvogt (r) niet aanraakt: dit zoute deel 
in men beft krygen door flappe witte wyn, wel- 
i op de poejer moet gegooten , en daar me- 
; getrokken worden, na dat ’er de harft ge- 
-el met brandewyn is uitgehaald. Beide de 
ekzels (s) moeten op ’c laaft , door tuft 
henkomen van Suiker , vermengd wor- 

26, Men denkt , welke de wyze van ge¬ 
nezing ook zyn moge , dat de manier , die 
m goede uitflag geliad heeft, omtrent een 

O 3 week 

(p) Refina. (q) Extraétum. 
(r; Menftruum. (s) Tinéturae. 
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week daar aan moet herhaald worden, en we 
derom na twee weeken ^ om een wederinftor 
ting voor te komen. 

27. De koude baden worden aangepreezer 
als een van de lüterile middelen in de genee 
zing van een afgaande Koorts ; maar deezekun 
nen niet gebruikt worden in de winter, nog bl 
oude of zeer verzwakte Menfchen. 

Na dat alle andere dingen vrugteloos bei 
vonden zyn , heeft de verplaatzing van eeii 
kouder lugt in een warme, de geneezing toe 
gebragt. ‘ 

KINDERPOKJES (a). ; 

Om- I» Kinderpokjes zyn een algemeene uit 
fcbry- flag (b) van byzondere piiiften (c 
ving. pp lighaam , allengskens tot zweering (di 

neigende. 
Oor- 2. De waare oorzaak van deeze ziekte is to^ 

2aak. nog toe onbekend. Men heeft, om daarreden vai^ 
te geeven, gezegd, i. Dat in jonggeboorene Kinj 
deren noodzaakelyk de openingen van hun vel 
hunne vogten, en de omloop derzelven moetei 
veranderd zyn door lugt en voedzel, welke ver^ 
fchillende zyn van die zy in de Lyfmoeder (e 
kroegen. 2. Dat de hoeveelheid van het voed 
zei 5 na dat zy gebooren zyn, dikwils groote- 
is , en de verandering daar yan merkelyke 
dan te voren ; naardien men niet wel weete; 
kan, hoe veel zy nodig hebben in evenredig 

' ■ ‘ hef 

(a) Variolae, (b) Eruptiq. 
(c) fuftulae. (dj Suppuratio. 
(c) Uterus. ' 
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heid tot hun vermogen van verteering (f), 
ffelyk klaar is uit de veelvuldige ftuiptrekkingen 
V), krimpingen , braakingen, en buikloopen 
(h), welke weinigen ontkomen, en waar van 
veelen fterven. 3. Daar door moet noodzaake- 
lyk het geflei (i) van alle de vogten veranderd, 
en een onvolmaakte Chyl geniaakt , en dus 
het bloed vervuild worden, indien het nietwer- 
kelyk bedorven is; welke vervuiling of beder¬ 
ving , men meent dat in de omloopende vog¬ 
ten allengskens komen kan, tot een bekwaam¬ 
heid om uit te loopen , als zy daar toe opge¬ 
wekt worden door zamenloopende toevallen, of 
eenige gefteldheid des lighaams , verandeiin- 
gen in de lugt , maagkoortzen enz. in wel¬ 
ke gevallen de ziekte, daar uit voortkoomende, 
zig zelve vertoonen kan onder de gedaante van 
Kmderpokjes. Maar indien dit de oorzaak is, 
zal die geen plaats hebben, dan na de geboorte 
van het Kind; nogtans^ zegt men, dat^ ’er Kin¬ 
deren gevonden zyn, die de Kinderpok]es in de 
Baarmoeder hadden. De redenên , die men 
gegeeven heeft, waarom zommige Menfcheii 
’die op deeze onder Helling niet hebben , zyn. 
I. Om dat zulke Menfchen nooit geweeft heb¬ 
ben in plaatzen , alwaar de lugt in dit opzigt 
befmettelyk was. 2. Om dat de verteering der 
zoodanigen fterker heeft kunnen zyn of dat 
zy voor zig zelven geregelder levenswys ge¬ 
houden hebben. 3. Omdat zy, als zy volwas- 
fen geworden zyn , een grooter fteikte van 
geeft kunnen hebben, terwyl zy anderen rond¬ 
om zig zien , met deeze ziekte aangetaft. 4. 

O 4 En 

(0 Digeftio. (g) Convulfio. 
(h) Diarrhoea, (i) Textura. 
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En om dat zy niet groot van eeten zyn , ofi 
zig aan groote buitenfpoorigheeden kunnen 
fchuldig gemaakt hebben. Om zulke rede¬ 
nen, als deeze, denkt men dat er Menfchen 
fier ven kunnen zonder Kinderpokjes gehad 
te^ hebben. Men zal evenwel zeggen , zom-^ 
migen hebben ongeregeld geleeft , en hun 
geflel bedurven , en zyn geweeft in zulk 
een lugt, en zulk een gezelfchap , als de Kin¬ 
derpokjes werkelyk regeerden ; maar waaren 
deeze Menfchen z;iekelyk ? indien niqt , dd,t 
toont eene goede gefleltenis van de vafle en 
vloeibaare deelen , \feike in ftaat zyn kan om 
zulk een aanval te wederltaan, alwaar die wer- 
kelyk gedaan word: en dus komen de uitllaT 
gen (k) nooit voort, hoewel de oorzaak wer-»^ 
kelyk in zoo flerk een lighaam geweqll: is® 
Maar indien zulke Menfchen ziekelyk waa^ 
ren , verzeilen dan huitengewoone uitloozin-r^! 
gen deezen Haat niet ? Indien zy het dee^^ 
den , daar zy het nogtans niet doen , kun-if,'! 
nen zy zyn' als zoo veele fcheidingen (1), i 
welke , hoewel zy het niet geheel kunnen^J 
uitroejen, nogtans de oorzaak der Kinder-.; | 
pokjes (m) zoo verzwakken , dat zy dieM 
niet toelaaten in die gedaante voort te. i 
komen. Indien dit waarfchynlyk voorkomt, 
kan hier uit gegift worden , waarom alle 
Menfchen die niet in hunne kindsheid hefcr^N 
ben ; waarom alle die niet in \ zelfde jaar* i 
hebben ^ of alle in één Huisgezin teffens;.. 
waarom zommigen die gemakkelyker heb¬ 
ben dan anderen , en waarom zommigenj. i 

(k) Eruptio. (I) CrifÏ5, ’ ' 
(m) Variolae, ' . i ï 
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ijDtrent het tagdgfte jaar hunnes ouder- 
loms. Maar waarom hebben de Menfchen 
lie niet tweemaal ? Dr. Drake meent dat, 
)m dat de klieren (n) van de huit, zynde 
^ns zeer door deeze uitdagen verwyderd ge¬ 
worden , als dezelfde oorzaak wederom werkt, 
)p dezelfde wys, dezelfde tegenfland dan niet 
:an gemaakt worden ; maar dat de ftof nu 
«•emakkelyk uitwaaffemt door de verwyderde 
jpeningen , ponder voor de tweede reis uit¬ 
lagen te veroorzaaken. Dit zou te waarfchy- 
jelyker voorkomen , indien zommigen niet 
naar zeer weinige daar van hadden, miflehieu 
liet boven twintig of dertig , ’t welk men niet 
igt kan toeftaan de ppeningen van het vel 
:oo ver uit te zetten. 

Men kan waarfchynelyker zeggen , dat, in 
“en regte uitdag , de oorzaak van de ziekte 
:oo ver uitgeloosd is, dat ze naauwlyks eene 
nogelykhpid om weder te keeren overlaat; en 
lat, indien een gedeelte van de oorfpronke- 
yke oorzaak agterblyft, die, als de liigt het 
jegundigt , pf als het door andere toevallen 
^an het bloed afgefcheiden word, kan voort¬ 
tomen in de gedaante van uitdagen , en dus 
worden Mazelen (o) , Steenpokken (p) enz, 
3aar kan in der daad tegenwerpen worden , 
Jat deeze laaft gemelde dikwils komen voor dp 
Gnderpokjes: maar wat ook de oorzaak van 
ie Kinderpokjes zyn moge , de fpheidende 
tragt moet' in zulk een bepaalde evenredig¬ 
heid zyn, of ze zal geen geregelde Kinderpok- 
es veroorzaaken, en zoo gelykelyk werkende, 

O 5 kan 

fn) Glandulae. (o) MorbilM, 
(P) Vari. 
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kan ze een van de andere reeds gemelde ziek¬ 
ten voortbrengen. Men kan ook zeggen, dat 
de natuur en verfchynfels (q) der Mazelen enz. 
verfcheiden zyn van die der Kinderpokjes. 
Maar dit toeftaande word ’er alleen onderfleld, 
dat de oorfpronkelyke oorzaak verfchilt met 
betrekking tot het meer en het minder, en dati 
alleen zal de tegenwerping genoegzaam uit den; 
weg ruimen. Maar deeze onzekere gilTingen daar 
iaatende; de toevallige oorzaak dat de Kinder-: 
pokjes van het bloed afgefeheiden worden, kaïi. 
komen. i. Van eenige verandering in de lugt,i 
naardien zy gemeenelyk komen ontrent de; 
lente; en ze zyn in Europa en elders algemee-^ 
ner (r) en doodelyker op byzondere tyden. 2. 
Van vrees , ’t welk meer zeker dan gemak- 
kelyk is , om te verklaaren. 3. Van Maag-; 
koortzen , als door iets te eeten dat te koud! 
voorliet bloed is, gelyk komkommers,oranje-' 
appelen enz. in heet weder , of het drinken 
van koude vogten , als het lighaam door be-i 
weeging verhit is. 4. Van te overvloedig voed-; 
zei. 5. Van alles dat het bloed te veel verhit, of te 
fchielyk verkoelt na dat het verhit is, waar door: 
een fchielyke ftuiting aan de doorwaaffeming 
(s) gegeeven word ; en dit des te byzonderer 
als de lugt zulk een uitflag (t) beguniligt. De 
andere oorzaaken, aan deeze ziekte toegekend, 
kunnen tot de volgende gebragt worden. 

3, Daar zyn twee zoorten van Kinderpokjes 
onderfcheidene (v) of geregelde (x) , en za- 

men j' 
r 

(q) Phaenomena. (r) Epidemical. | 
(s) Perfpiratio. (t) Eruptio. j 
(v) Variolae Diftindae. ' 
(x) Variolae Rcgiilares. 
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menvloejende (y) of ongeregelde (z) , ook ge- onder- 

noemd Vloeipokken ; of als de pokken zwart fcheide- 

zyn op haare punten, de zwarte Kinderpokjes. 
be tekenen van het eerfte zoort zyn. i. Pyn 
in het hoofd , de rug, en de kolk van ’t hart 
(a). 2. De Koorts, welke mindert als de uit- 
ilag vermeerdert met roodheid der oogen. 3. 
Walging (b) en Braaking (e). * 4. Kleine roo 
de vlakken, of beginnende puistjes, zig ver* 
toonende aan den hals , het aangezigt, de- 
borfl enz. tegen den derden of vierden dag 
ingeüooten, van het begin der ziekte. 5. Rus¬ 
teloosheid. 6. Omtrent den zevenden of agt-. 
ften dag , andere kleine roode vlakken , ^die 
gemeenelyk zig vertoonen tuflchen de groejen- 
he puiften. 7. De puiftenzyn omtrent den ne¬ 
genden dag op haar Haan, zynde dan gemee¬ 
nelyk zoo groot als een groote ert; de Bof in 
dezelve wel gekookt, of van een witte kou- 
Jeur, naar het geele hellende , op welken tyd, 
8. De Lyder gemeenelyk ligthoofdig en koort- 
zig is. 9. Omtrent den tienden dag beginnen 
de puiften in het aangezigt te droogen. 10. En 
pmtrent den yyftienden, vertoonen zy zig ge- 

krom- 

(y) Variolae CpnAiientes. 
. (z) Variolae Irregulares. 

(a) Scrobiculus Cordis. 
(b) Naufea. (c) Vomitiis. 

* 

* In de Kinderen is het zoo gemeen omtrent deezeii 
tyd ftiiiptrekkingen in meer of minder maate te hebben » 
dat, als men by een ^Kind komt, dat de Koorts heeft, 
nooit met deeze ziekte aangetaft geweefl is,^ en in een 
tyd als de pokken regeeren, en het dan ftiüpen kiygt, 
men genoegzaam met zekerheid voorfpellen kan, dat 
^er, op den volgenden of derden dag, pokjes zullen voort¬ 
komen. Zie verder J. 4, 
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krompen , en beginnen af te fchilferen, en 
dan denkt men dat het gevaar over is. 

Wy oyerweegen hier het onderfcheiden 
zoort , niet verzeld met loslyvigheid en ande¬ 
re toevallen , welke zomtyds daar in voor¬ 
komen , zoo wel als in de anderen. 

Derza- De tekenen van het zamenvïoejend zoort 
, o- in volwalTene Menfchen zyn. i. Hevige pvn 

in ’c hoofd , de rug , en kolk van ’t harr2” 
Walging en braaking met koorts, welke eer 
vermeerdert dan vermindert na dat ze uitgeko¬ 
men zyn. 3. In kinderen 5 een buikloop (d), wel¬ 
ke gemeenelyk het uitkomen voorgaat, en die 
de geheele ziekte door verzelt. 4* Eenkwyling 
(e) in volwalTenen en maar zelden een buik^ 
loop. 5. Ylingen (f), ftuipen (g), heefchheid, 
moejelykheid in \ ademhaalen , vaMaan der 
oogen 5 en rufteloosheid , ’t welk ook in een 
minder trap het onderfcheiden zoort verzeilen 
kan. 6. De vlakken zyn hier rooder , dikker, 
en digter dan in de onderfcheidene , en de 
ruim tens tuflchen beiden zyn meer ontfteeken 
en gezwollen ; men ziet ook dikwils in deeze 
ruimtens purpere of blaaiiwe vlakken; en daar 
van daan komen de Kinderpokjes met purper 
vlakken. Op andere tyden, ziet men, in dee¬ 
ze ruimtens , of op de toppen der Pokken. ! 
blaaren vol helder water, gemeenelyk genoemt 
waterpokken. En eindelyk , zyn deeze Pok- < 
ken dikwils plat in het midden, en daar rond¬ 
om zwart , en d^ar van daan komen de zwar- i 
te Kinderpokjes. 7. De Pokken komen en gaan 
dikwils in de voortgang der ziekte. Zy wor¬ 

den I 
{d) Diarrhoea, (e) Ptyalismus. 
(f; Delirium, (g) Convulfio, 



DER GENEESKUNDE. 2ii 

len gemeenelyk eerft gezien omtrent den vier* 
den of vyfden dag, en komen tot haaren ftand 
omtrent den vyftienden. 

4. Hoe eerder zy in de lente gfezien wor- Voorte- 
den , en hoe meer de lugt gefield is om de kenen, 

ziekte te begunftigen , hoe doodelyker zy be¬ 
vonden worden. 2, De zamenloopende zoort 
is, zoo wel in volwalTenen als kinderen, ge- 
Vaarlyk ; en des te meer als ze verzeld is met 
opflopping van water, walging , braaking, 
jrling (h) , pnrpere vlakken, kriflallyne blaart¬ 
jes (i), bloedige pis enz. , na het uitkomen ; 
maar de zwartheid derzelven is niet gevaarlyk 
voor de fcheiding (k). 3. Buikloopen (1) in het 
zamenloopende zoort zyn zoo kwaad niet in 
anderen als in volwaflenen. 4. Een kwyling 
[m) verzelt gemeenelyk het zamenloopende 
zoort in volwaflenen , van den zesden of ze¬ 
venden dag tot na de fcheiding, en is zoo nood- 
zaakelyk , dat indien die fchielyk word opge¬ 
dopt , en binnen vier-en twintig uuren niet we¬ 
derkomt , men de Lyder oordeelt in groot ge¬ 
vaar te zyn. 5. Een keelontfleeking (n) is hier 
zeer gevaarlyk. 6. De uitflag ên zwelling fchie- 
yk weggaande zyn kwaade tekenen. 7. Het 
gevaar is niet geheel over tot omtrent den 
cwintigflen dag toe in het zamenloopende zoort. 
Maar indien de Pokken onderfcheiden zyn, 
weinig, rond, groot, vol, en groejende van 
boven puntig warden; indiende ziekte, braa¬ 
king enz. weggaan of verminderen op het uit- 

ko- 

% 

(h) Delirium, (i) CryftallinaB. 
(k Crifis. (1) Diarrhoea. 
(m) Ptyalismus. (n) Angina. 
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komen der pokken , en de Lyder geen vreeï-ï 
agtige denkbeelden heeft, is het gevaar gcr 
meenelyk over omtrent den tienden dag in het 
onderfcheiden zoort. Stuipen (o) verzeilende de 
eerlte toevallen der Kinderpokjes in Kinderen 
worden gezegt de uitkomffc der Kinderpokje§ 
binnen twaalf uuren te voorlpellen, welke das 
gemeenelyk onderfcheiden zyn , en de Lyder 
bevind zig weL De Kinderpokjes, komende op 

^ten 5 of volgende op 
5 zyn gemeenelyk doo- 

5. De Lyder moet Warmer gehouden wor¬ 
den in de winter , en als de pokjes langzaanï 
uitkomen, dan in de zomer , en als zy fehie- 

een onmatigneid m vo^ 
een ongerelde levenswys 
delyk. * 

(o) Convulfio. 

* Uit het gezegde ziet men , dat ’er Èoo Vecle toe¬ 
vallen by‘de Pokjes zyn, dat zy, zoo niet altyd, teii 
niinften in de ineefte gevallen , gevaarlyk zyn. Is ’er 
eene ziekte, waar op de Geneesmeefter geen flaat moet 
maaken, en waar van hy eerder ongunftige dan voordee- 
üge voorfpellingen* doen moet, ’t is deeze; want men' 
ziet zomtyds , dat Lyders , die zig kort te vooren nog 
vry wel bevonden , fchielyk fterven. zonder dat men 
naauwlyks eenig teken van den overrompelenden dood 
gemerkt heeft. Inzonderheid fchynt onze Schryver No. 5v 
de keelontfteeking voor .zeer gevaarlyk te houden: en 
zy is het zekerlyk, als de werktuigen, die tot de Adem-! 
haaling dienen , daar mede zyn aangeiaft^ In dit ge-i 
val zullen ’er eenige pokken zig og die deelen zetten, ‘ 
welke, daar ©ntfteeking en zwelling veroorzaakende# den! 
Lyder in gevaar brengen. Maar in andere gevallen isl 
de keelontheeking met weinig gevaar verzeld, en zy isl 
een zeer gemeen toeval in deeze ziekte ; evenwel isl 
het nodig, dat men door mondfpoelingen, gorgeldran-| 
ken, likkingen enz., van onzen Schryver in de behaivj 
deling der keelontTreeking pag. 126, enz. voorgefchreeven ! 
daar voor zorg draage. i 

. 
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uitkomen, en de Koorts hevig is. Een hee- 

e levenswys , en het gebruik van fterke hart- 
terkende (p) middelen, zal de onderfcheidene 
igt in zamenloopende veranderen ; en door 
en Lyder fterk te doen zweeten, het geftel 
Ier vogten bederven, en de ftof der Fokjes be* 
etten ont tot haare behoorlyke dikte te komen, 
:effens vermeerdert ze het getal der Pokken; 
t welk des Lyders levenwaarfchynelykingroo- 
;er gevaar Helt. Laat de drank zyn poiTet ^ met 
alie, falie-thee, wei, of wyh wei, warm ta¬ 
felbier met gebraaden brood, ten zy ’er vrees van 
oslyvigheid is ; in welk geval men de witte 
cookdrank (q) geeven moet, om dat die üit- 
oozing de groejing en zweering der Fokjes he¬ 
etten kan. Inien ’er derhalven een loslyvig- 
leid komt voor de fcheiding (r) , geef dan 
'oode wyn met falie enz. Indien de Fokken 
liet groot en geregeld opkomen, laat dan een 
cruidendrank drinken. Vergun tegen de fchei j 

Hng een glas witte , rhynfche of roode wyn, 
[net gebraaden brood enNotemuskaat, twee- of 
Iriemaal daags ; maar indien zy voor die tyd 
leginnen te verdwynen , geef dan wyn of an- 
lere dienflige hartfterkende middelen in groo- 
:er overvloed, inzonderheid indien ’er een 
buikloop (s) is. Zomtyds vereifcht zulk een 
^eval, dat ’er een pint of meer op een dag 
gedronken word. Brdodnat (t) , gerltewater, 
ryllwater enz. met wat wyn, kunnen gegeeven 
worden, tot den tyd der fcheiding, na welke, 

als 

(p) Cardiaca. 
(q) Decoftutn Album, (r) Crifis. 
(s) Diarrhoea. 

Een gemengde drank uit Wei en Bier, 

/ 
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als het aangezigt begint te droogen, de Lyder 
tamelyk geruft eeten mag, indien hy maarniet 
van een brandig geflel is , en geert zwellingen 
of zweeren in zyne beenen heeft; maar het 

' gebruik van vleefch moet voor de buikzuiVering 

Genee- In het begin der ziekte, voor het uitk^ 
zing zoo men , als gy vermoed dat ’er een onderfcheï* 
?erin’als zamenvloejénd zoort zal volgen, zoo 
volwaffe-^P^^ arm naar gelang der krag^ 
Tien. ten inzonderheid als de Lyder bloedryk k ;-eil 

in kinderen van een grof geftel, kan het gé¬ 
bruik van bloedzuigers (v) veel gevaar voorko¬ 
men. Indien gy des morgens aderlaat , geef 
dan des avonds een braakmiddel (x) , of, 
in geval van zwakheid, den volgenden inor-; 
gen. : 

Voor volwaflenert 
9:. Fuh. Ipecac, dr, vel fcr. ij., voor kii!-i 

deren van drie of vier jaar oud, vyftieni 
aazen. 

In zeer jonge kinderen van eert grove ge- 
fteltenis , kan een braakmiddel beter nag^aa- 
ten worden dan bloedzuigers. Na de werking 
van het braakmiddel, in volwafTenen 

Pulv. e Cbelis, Carter. Comp. dr. Sal. Pru- 
nell. Coccinell. ad gr. vj. ConfeSl. Alkerm. q.f.f. 
Bolus, om ’s middags ten vyf uuren, of tegen 
den nagt te neemen met de volgende flurp- 
drank. 

^. Aq. Ceras. Nigr, unc ij. Syr. Poeon, Comp, 
unc j^. de Rubo ideo dr. iij. Sp, Nitr. Diilc. La¬ 

vend. 
% I 

I 

li 
(v) Panada, (x) Herudines>. 
(y) Emeticum. 



DÉR GENEESKUNDE. ^ 225 

énd. Comp, ad dr. jj. Land. Liq. gtt. X. m, ƒ» 
{auftus. 

Voor een kind van vier of vyf jaaren oud. 
Lap. Contra]. gr. xv. CoccinelL gr, ij. nn 

Puh. om op een bekwaamen tyd met een 
erde part van de voorgaande Hurpdrank (a) 
e neemen. 

Geene van de bovengemelde üitloozingen 
rorden, in ’t algemeen, dienftig geoordeeld na 
iet uitkomen van de Fokjes, hoewel wy zom-^ 
yds gezien hebben , dat er een braakmiddel, 
net een goeden uitflag , twee dagen na de vol» 
;omene uitdag (b) der Fokjes (c) gegeeven is; 
naar bemoei u weinig om dit te waagen, uit¬ 
gezonderd in wanhoopige gevallen , en waar 
n groot gevaar van verttikking is. 

7. Indien losmaakende klydeeren in het be- 
;in vereifeht worden, kunnen die veiliger ge- 
;eeven worden in de drie eerde dagen van het 
litkomen der Fokjes, dan naderhand. Maar in- 
lien de pols flaauw is, de koorts weinig , dé 
^okjes niet merkelyk, of men een buikloop (d) 
vermoed, moeten die nagelaaten worden. In 
egendeel , indien de koorts hevig , de Ly- 
Ier hardlyvig of bloedryk , en de aderlaating 
)f «braaking nagelaaten is , kunnen ’er een of 
:wee klyfteeren in ’t werk gefield worden , in 
lienflige tuflchentyden, als de gelegenheid het 
val vereifTchen; mits dat ze niet te fterk zyn: en 
Eia de werking moet ’er een dienflig flaapmid- 
del (e) gegeeven worden , gelyk de Bolus en 
droppels reeds gemeld. Neem in agt dat de-*' 

P zoiy 

(a) Haiifliis. (b') Eruptio. 
(ê) Variolae. (cl) Diarrhoet. , 
(e) Paregorieum. ^ 



226 NIEUWE OEFFENING 
zelfde Geneesmiddelen , behoorlyk evenre® 
gemaakt zyndeinhaare dofes, dienftig zyn voo 
voJwalTenen en kinderen, in beide de zoortenl 
alieenlyk moeten de hartfterkendc middel© 
(f), in ’t algemeen, vermeerderd worden in d 
zamenvloejende, ten zy de koorts of ea 
groot getal van Pokken dat verbieden. En ii 
brandige geliellen, of daar de koorts bevig is 
moeten de hartflerkende middelen voorzigti/ 
gegeeven woiden , met opzigt op de hoeveel 
heid of geduurigheid , tot na de fchei 
dmg(g). 

8. Voor en omtrent den tyd van het uit 
komen , indien ’er dan eenige middelen nodk 
zyn, ' 

P«/o. e Chelis. Canc. ^Comp. dr. j.Lapid.Con- 
traj. fcK ij. Sal. Prunell. dr. jj. Coccin. Croci. aa 

vj. tH*f, Pulv. üj. om er, om de vyf nurep 
ëén van te neemen met vier lepels van de vol¬ 
gende drank. 

Aq. Ceras, Nig>, La6t, Aïexit, ad iinc iij. 
Poson, Comp. unc ij. Syr, de Rubo ideo unc j. Sp, 
Lavend, Cotnp, dv, ij, w,, om ^er ook in llaauw’- 
tens (h) vier lepels van te neemen. ^ 

Indien de Koorts hevig is, moet de menging 
van zamengeftelde waters in de drank (i) na- 
gelaaten worden , en Sp. Nüt, Luie, kan ver- 

. vullen de plaats van Sp. Lavend. Comp, of der¬ 
tig dioppels Sp. Nitr, Dulc. of agt of tien drop¬ 
pels Sp. Vitviel, kunnen driemaal daags, in eenig 
dienhig vogt, gegeeven worden. Maar met dit 

laatfte 

(f) Cardiaca» I 
(g; Crifis. ^ . 
(h) Languor. 
(i) Juiapium. 

I 
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astfie moet men niet veele dagen aanhouden » 
)m dat het ligt in ftaa t is het bloed te doeit 
tremmeri. 

9. Omtrent den vyfden of zesden dag, kun-^ 
leii er hattftetkende middelen gegeeven wor-^ 
en om de koorts een weinig op te Wekken § 
ïidien ze te flap is, maar als die van zelfs op- 
yft, is het beft niet met al te geeveii. Als zy 
lodigzyn, ^ 

Pulv: e Chelit Cam, Simp, dr, j. 
Serpent, Virgin, Coccinell, Cajior, Opt, Croci, Spi 
ytambr, ad gr. iv. Mithrid. fcr. ij. Confeöè. AU 
\erm. q-f-f- Boli tres^ om ’er , .om de vier of vyf 
luren, één van te neemen met vier lepels vail 
Ie volgende drank. 

Aq^ Cinnam. ten. La6t. Akxit. Ceras. Nigr. 
ld mc iij. Mitab, unc ij. Margarit, ppt. dr, j." 
j. Gimm.Arab. Pulv.fcr.]. Sacch, dr. vj. m. f. 
Julap,; cui adde, fi opus fuerit, Sal. Volat. 01. Sp. 
yocL Sp. Ceras, Nigr. &c, om 'er ook in flaauwte 
der lepels van te neemen met 40. droppels Sp. 
Lavend. Comp. 

10. Gaa dus voort, vermeerderende of ver- Omtrent 
Hinderende de hartfterkende middelen, om 
toorts te vermeerderen of te Verminderen, 
laar maaté het nodig zal bevonden worden, tot 
len tyd der fcheiding. Dan, 

Lap. Contraj. fcr. j. Rad. Contra]. Croci ad 
ir. vj. Sal. Volat. C. C. Succin. ad gr. iv. MU 
hrid. fcr. j. 01. Nuc. Mofch. gtt. j. SyVé Caryop}>: 
vel Conf. Alkerm, q. f. f. Bolus, naar gelang te 
^erhaalen , teffens met de Volgende llurp- 
drank. 

Aq. Ceras. Nig. Cinnam^ ten. ad unc j. Thé^ 
riac. Poeon. Comp. . ad unc ^4 Syr, Caryoph, dr. 

P 2 iij^- 
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iij. TinSl. Rad. Serpent. Virg. Cr oei. Sp. Laveni 
Comp, ad dr. j. m, 

II. Indien, omtrentdeezentyd,inzonderhei 
in hét zamenvloejend zoort, de Pokken inflaa] 
en de Lyder zeer verzwakt, of daar door flaau? 
geworden is, zonder een buikloop, en dus twaal 
uuren blyft, niet tegenftaande’ergeduurigfter 
ke hartflerkende middelen gegeeven worden 
geef dan een tamelyk fterke klyfleer , en laa 
de Lyder, geduurende de werking, onderfleunc 
worden , door de kragtigfte hartflerkende ei 
zweetmiddelen (k). Men heeft gezien dat dee 
ze manier veelen uit een aanflaand gevaar ge 
rukt heeft ; maar indien die niet helpt , ei 
de flof zoo fchynt ingeflaagen, dat ze op de in 
gewanden (1) en inwendige deelenvalt, bui-i 
ten het bereik der klyfleeren , geef dan aan^ 
üonds een purgeermiddel, en ontlafl de Hoj 
door de klieren der darmen (m). 

FoL Senn. Rhahark ad dr, j. Sem, Fcenic, 
Dille, dr. $■ Sal. Tart. gr. xv. infunde in Atn 
Font. q. J. Colat, unc iij. Add. Mann. Syr. Rofar, 
Sohit. ad dr, vj. Sal, Volat, 01, Lavend, Comp.aö 
gtt. XL. m. f, Potio. 

Of 
Puïv. Sanlé. dr. JJ. om ter geleegener tyd tc 

neemen. 
Indien dit niet daadelyk werkt, binnen de 

tyd van weinige uuren, geef dan een andere, 
of een halve dofis, naar maate de gelegenheid 
zal vereifTchen; en herhaal dit dus , of ver¬ 
meerder de dofis, tot dat ’er ontlafting zal ge¬ 

komen 

(k) Alexiphïirmaca. (1) Vifcera. ? 
(mj Glanciulae IntefliBalts. 
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;<)men zyn, geëvenaard met de toevallen en 
ie kragten van den Lyder. 

12. Gedenk om in den tuffchentyd ktagtige 
lartfterkende middelen (n) te geeven , of wei- 
lige glazen warme wyn toe te fïaan. Het uiter- 
te middel hier , zoo wel als in ylingeii (o) en 
tuipen (p) , is een blaar trekking met de F aft a 
ïpïspaftica, in alle gewoone deelen, naar maate 
e ziekte het zal vereiflchen. 
Dit is ook zeer dienftig in een fchielyke op- 

lopping van de kwyling (q) in het zamenvloe- 
end zoort, voor de fcheiding (r). Ook is het, in 
iet laatitgemelde geval, niet ondienftig, nu en 
lan, in de neusgaten te blaazen, een weinig van 
ïen zagt niesmiddel (s), en ingeval van groot ge¬ 
baar , kan ’er een braakmiddel (t) van Ipecacuan- 
la gegeeven worden. Een dienftige dofis van 
Mlom&la^ is ook, op bekwaame tuflchentyden, 
)ezogt geweeffc, zynde de Lyder ter zelfder tyd 
inderhoLiden met voegzaame hartfterkende mid- 
ielen. Elk weet, dat de Lyder veel dunne warm- 
^emaakte vogten, geduurende de geneezing, 
irinken moet; inzonderheid als ’er zulke heete 
lartfterkende middelen gegeeven zym, als nood- 
saakelyk zyn in deeze gevaarlyke ftaat der ziek¬ 
te. Het gemeen behoud dikwils ih zulk een tyd^ 
als deeze 9 zyne Lyders, door hun vryelyk Sek 
en Saffraan te geeven. Als de fcheiding en het 
gevaar over is, moeten de hartfterkende mid¬ 
delen verminderd of nagelaaten , en een dien- 

P 3 ftige 
if 

(n) Gardiaca. (o) Deliriufti. 
(p) Conviilfio. (q) Ptyalismas. 
5') Criüs. 
(s) Sterniitatorium, 
(t) Emecicum. 
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ftige levenswys, in derzelver plaats, voorge* 
fchreeven worden. 

13. Omtrent den negenden of tienden dag 
in de onderfcheidene, en den vyftienden of zes¬ 
tienden in de zamenvloejende , beginnen de 
Pokken op het aangezigt te droogen , korflig 
cn zwart te worden; in welken tyd het dik wils 
dienffcig geoordeeld is het aangezigt nu en d^it 
te befmeeren , met eenige verzagtende zalf. 
Het Gemeen gebruikt ten dien einde nietrui- 
kende Roozenzalf, Spek, Amandel-olie, of het 
vet van ongezouten OlTenvleefch, in het kooken 
daar afgefehuimd, dun Bier en Boter, gebakt 
ken en geftootenRyfl enz. Anderen denken dat 
het waarlyk beft is niets te gebruiken: maar 
het volgende fmeerzel is op de proef goed be-* 
vonden. 

01. Jmygd. Dulc. unc ij. Cerco, Alb. Sperm. Cet, 
ad dr j. Bals. Gilead, Solve ^ f. Linimentum, 
Sommigen hebben ook in gebruik de fyne bloem 
van gebakken Ryft over het geheele aangezigt 
te ftroojen ; en die den volgenden morgen af 
te waflchen met een vogtgemaakt door het koo^ 
ken van Niervet van verfch Schapen-vleefch in 
water. 

14. Als de Pokkenredelyk wel gedroogd zyn, 
beginnen af te vallen van het lighaam , en de 
Lyder zyne kragten een weinig heeft weder- 
gekreegen , geef dan een purgeermiddel, hoQ 
eer hoe beter, om een tweede koorts voor te 
komen , en herhaal dat op dienftige tuffgken-i 
tyden , naar maate het zelve vereifcht word ,> 
dat is, naar maate de ziekte ligt of zwaar be-i 
vonden word. Het verzuim van dit voorbe-i 
hoedzel heeft z^er verderfelyke gevolgen gehad;! 

ZOOI 

I 
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,00 dat het van ’t grootfte belang is naar ge- 
ang purgeermiddelen te geven, na de Kinder- 
)o^‘es. 

15. Daar zyn verfcheiden toevallen, welke Wal- 
[ikwils komen in de onderfcheidene, maar 
neener en in grooter maate in de zamenvloe- 
ende , die ell? een byzonder hulpmiddel ver- 
dffchen. Dus ziet men dikwils een Walging 
m Braaking in kleine kinderen, inzonderlieid 
in de zamenvloejenden ; en , als wy te voren 
langemerkt hebben , zy zyn akyd heviger als 
'er in het begin geen braakmiddel gegeeven is. 
Indien zy geweldig blyven , en er iii k eerft 
geeivbraakmiddel gegeeven is,kunnen wy,in völ- 
waflenen, even na dat de Fokjes zyn uitgekomen, 
waagen te geeven Oxym, Sdllit, unc].oïSal.Vi’^ 
triol. dr. j. in infiifme Card. Ben, en naderhand 
de Mixt. Antiemetica, gtlykm geduurige Koort- 
zen, pag. 195. §. i8; hoewel die Mixtuur hier 
niet te vryelyk mag gebruikt worden, om dat 
men meent dat ze het zamenflel des bloeds los 
maakt. Zellig droppels Sp. Lavend. Comp. mo¬ 
gen hier dikwils gegeeven worden in eenigdien- 
ftig vogt : en andere hartfterkende middelen 
(v) zyn ook dietiftig ; maar alle moutige vog- 
ten worden geoordeeld fchade te doen. 

Indien hier by gepaard gaat gebrek van ruft, 
geef dan , nu en dan, Laud. Liq. gtt. x. Zie van 
de geduurige Koortzen, pag. 195. g. iS. 

ló. Dikwils komt ’er bok een buikloop (x) Balk¬ 
in het zamenvloejend zoort, en word min ge-loop* 
vaarlyk geoordeeld in kinderen dan in volwaf- 

P 4 fenen; 

Cv) Cardiaca. 
(x) Diarrhoea. 

p 
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fenen ; hoewel de gemeene praktyk in het ah 
gemeen die in het onderfcheiden zoort tragt te 
floppen, zoo ipoedig als het voegzaam gefchier 
den kan; maar indien die kómt in een kind, in 
het zamcnvloejend zoort, of omtrent de fchei- 
ding in een van beide de zoorten, of na dat 
de Pokken ingeflaagen zyn , eh de Lyder die 
redelyk wel verdraagt , willen wy liever die, 
opwekken dan fluiten. Op andere tyden fchynt 
het dienflig hartflerkende met zamentrekkeuT 
de (y) middelen te mengen, of die mlTchen bei?' 
de te geeven, gelyk CoralL Ruhr. Bolus Am. 
Terr, Japon, 01, Cinnam, Confer, Fracaft, f, 
enz. 

Indien de Lyder geen rufl heeft, geeven wy 
pok L(iud. Liq. gtt, xv. naar gelang; en de 
Mixtlira Reftringens, Bolm Reftringens, en Enema 
Reftringens, voorgefchreeven in de geduiirige 
Koortzen, pag. ip6. §. 19, Sp. La’uend, Comp. U 
hier ook dienflig. Het nalaatén van een Braak:x 
rniddel in het begin der ziekte, fchynt zomtydf 
dit toeval te veroorzaaken. 

Schislyk ^7' Het fchielyk en ontydig inflaan der Pok- 
inilaan ken, t’zy met of zonder buikloop, word voor 
der Pok- een gevaarlyk toe val gehouden. Indien hef: 
ken. verzeld is met buikloop , en voor de fcheiding 

komt, moet dezelve aanflonds geflopt worden. | 
Laat de Lyder, ten dien einde, drinken : 
vel Kubefad;uin cum Coccinell. enz , geef kragtigp 
hartfcerkende en zweetmiddelen (z), en, ipdien 
het nodig is, zamentrekkende klyfleeren : dit 
niet helpende, en de Lyder ligthoofdig , of j 

ilaa- I 

Adflringentia- ' 
(^) Alexipharmacq. 
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flaaperig (a) wordende, leg dan blaastrekpleis- 
ters (b) op de gewoone deelen. Als de Pok- stop- 
ken inflaan zonder een buikloop , in beide de ping dep 
zoorten , en om de kwyling (c) te floppen in 
de zamenyloejenden 5 zoo handel als ii. 

i'2. 

De purpere en waterpokken teffens, of de Purpe- 
3urpere alleen , vertoonen een algemeene nei- i'e en wa. 

^ing tot verflerving (d) en moeten behandeld 
woorden met fterke Zweetmiddelen (e), als in 
de geduurige Koortzen, pag. 193. 13. 

18. In geval van flaapziekte (f), ofgroote flaar siaap- 
perigheid, moeten alle llaapmiddelen(g)vermyd, ziekte, 
m SaL Fokt, C. C. SaL Succin, Puk. Caftor, enz, 
dikwils gegeeven worden, gelyk ook de hart- 
terkende droppels van SaL Fokt, OL Sp. C. C, 
Lavend, Comp, enz. En eindelyk leg trekpleis- 
:ers (h) , maar eer ’er die opgelegd worden, 
s het nodig te onderzoeken , of de Lyder nu 
liet reeds lang flaapeloos geweeft is; want in- 
lien het geval zoo is, kan de flaaperigheid na- 
lerhand van wezentlyk voordeel zyn; ipzon- 
lerheid indien die na de fcheiding (i) koim'; en 
noet daarom niet door Geneesmiddelen beham 
Jeld worden. Zie van de Beroerte (k) pag. ir. 
S- 28 en van de geduurige Koortzen , pag. 
^97* 5* 

19. Tegen Ylingen (4), Stuipen (m), of op- yj. 

P 5 fpnnging en ftut , 
pen. 

(a) Lethargiciis. 
(b) Yeficatoria. (c) Ptyalismus. 
(d) Mortificatio. (e) Alexipharmaca. 
tf) Letbargiis. (g) Opiata. 
(h) Epispaftica. (i) Crifls- 
(k) Apoplexia. (1) Delinum. 
Cpi) Convulüo. 
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fpringing der peezen (n) hebben wy reeds d 
blaartrekking aangepreezen, als een der uitei 
fte en kragtigfte middelen. Kragtige hartftei 
kende (o) en doorwaafleming bevorderend 
middelen (p) , gelyk in geduurige Koortze 
pag. 193. 5. 13. na de fcheiding, zynookva 
dienfl. 

Een verzagtend Purgeermiddel (q) kan, gc 
lyk te voren gezegd is , ook in dit geval zee 
nuttig omtrent de fcheiding gegeeven worder 
inzonderheid in de zamenvloejenden , en he; 
haald worden als ’er gelegenheid zal zyn. 

Indien de Lyder zeer onruftig is , geef dc 
dikwils weinige droppels Laudanum. Zie v£ 
de geduurige Koortzen, pag. 193. §.13. 

20. De onrufligheid en pynelykheid van h 
lighaam, welke de laatflgemelde toevallen di 
wüs veroorzaaken, begint gemeenelyk omtrei 
den zesden of zevenden dag , en blyft h 
na de fcheiding in beide de zoorten* O 
die voor den tyd der fcheiding te hulp te k 
men, 

Aq. Ceras. Nig. unc j. jj. Mirab. dr. iij. 4S3 
de Mecon, unc jj. m. om twee-of driema 
daags te neemen naar vereifch van za 
ken. 

Als de fcheiding op handen is, 
Aq. Ladt. Alexit. • Cinnam. ten. ad unc 

Theriac. dr. vj. Laud. Liq. gtt, xx. Syr. Cro 
uncj^. Sp. Lavend. Comp.fcr. ij. m.f. Haujtus. ( 
dezelfde wys te gebruiken. 

21. I 

(n) Subfultus Tendinum. 
(o) Cardiaca. (p) Perfpirativ^, 
(q) Catharticura. 
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21. De Reuteling in de keel is geen onge- Reute- 
iroon toeval in de zamenvloejendeKinderpokjes, ^ingin dc 
comende yan een droogte of ontffceeking der- 
:elve , of van Pokken den doorgang verflop- 
Dende of vernaanwende ; waar uic ook een 
noejelykheid van ademhaaling en flikking 
{omt. Om dit te hulp te komen, zoo laat de 
nond en keel geduurig gefpoeld worden met 
ïen warme Borftdrank , ’t welk indien het met 
iragt genoeg*gedaan word, zal het de Pokken 
)reeken die in den weg leggen. Balfemagtige 
ikkingen (r) zyn hier ook dienffcig om gemak- 
telyk door te zwelgen. Laat de Lyder ook 
lik wils drinken van een Borftdrank eerft warm 
yemaakt. Rood lakén, of fluweel worden ook 
vel om de keel gelegd, om deeze droogheid en 
•euteling te geneezen ; en zommige denken, 
lat een ftuk gloejend yzer, uitgebluft in de drank 
72X1 den Lyder , dit onfeilbaar zal voorkomen. 
/V'at ’er ook van zyn mag, dit is zeker dat in- 
lien deeze toevallen zoo vermeerderen, datzy 
iet leven des Lyders in gevaar ftellen, ’er aan- 
tonds een Braakmiddel (s) moet gegeeven 
vorden van getrokken Carduus , OxyrneL SciU 
ité Sal. Vitriol, of Ipecac, enz. w^aar van de eer¬ 
ie de veiligfte zyn, en meeft tot dit einde ge- 
iruikt worden , wordende herhaald als de ge¬ 
legenheid het vereifcht. En ingeval van een zeer 
^evaarlyke Keelontfteeking (t) moet ’er een 
ader geopend worden, welke ook de ftaat der 
siekte zyn moge , of fchoon de toevallen 
byna het tegendeel fchynen te kennen te gee« 
ven 

22. Moe^ 

, (r) Linétus. (s) Emeticura. 
(t) Angina. 

I 



A am¬ 
bo rftig- 
heid. 
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Maand- 
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22. Moejelykheid van de ademhaaling , o 

Aamborfligheid (v) verzelc dikwils de Kinder 
pokjes 5 in bloedryke of brandige geflellen; dt 
aderlaating word daar voor dienftig gehouden, 
indien de fcheiding (x) over is; en indien ’ei 
benauwdheid (y)op de maag is, eenBraakmid 
del. Gaa in andere opzigten te werk als in eer 
oorfpronkelyk Aamborfligheid; en geef nader¬ 
hand ontbindende Klyfleeren en dienftige Pur¬ 
geermiddelen, Indiende fcheiding niet over is 
geef dan vryelyk de Borfldrank , en nu er 
dan een Bolus met Sperma Ceti, gelyk pag. 153 

5* 7* 
23, Dorfl is zomtyds zeer hinderlyk in de 

Kinderpokjes. Geef daar voor , in het begir 
der ziekte, ziiuragtige vogten , of wat lama 
rinden; maar in de voortgang of flaat, omtrenl 
veertig droppels Sp. Nitr. Dulc. of weinige aa 
zen Sal. PrunelL nu en dan iti een dronk var 
eenige verkoelende Amandeldrank (z). Zie vai 
de geduurige Koortzen pag. 199. g. 25. 

§4. De Maandftonden (a) hier komende moe 
ten eer opgebeurd , dan in het minfte opge 
flopt wprden , ten zy ze te overvloedig vloe 
jen. Zie van de geduurige Koortzeri, pag. 198 
g. 22. ^ ^ 

25. De Hik is altyd voor een gevaarlyk toé 
val in de Kinderpokjes gehouden, Oni deez» 
te geneezen moet men zyn toevlugt neemei 
tot flerke Zweetmiddelen (b), gelyk in de ge 
duurige Koortzen pag. 198. g. ^33. Niesmiddel 
len (c) worden hier ook dienflig geoordeeld 

26 Mod 
(v) Aflhma. (x) Crifis. i 
(y) Oppreflio. (z) Emulfio. 
(a) Menflrua. (b) A^lexlphamarca. 
(cj Sternutatoria. 
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26. Moejelykheid in 't watermaaken, of de Koude 

)ude pis (d) , komt gemeenelyk tegen het laatft pis. 

in de zamenvloejende Kinderpokjes. 
Indien dit van blaaren komt, geef dan Aman- 

ddranken met Arabifche gom, gelyk in de 
ïduurige Koortzen, pag. 199, 200. g. 26, 27. 
Indien anders, geef dan Sp. Nitr. Dulds. Sal 

runelL enz. 
27. Bloedige pis te wateren is een zeer ge- Bloedi- 

iarlyk toeval, in welken tyd van de ziekte 
ook komen mag, de Lyder zal zelden drie 

• vier dagen daar na leven. Het voornaamfle 
liddel word hier geoordeeld Laudanum te zyn; 
srhaald in een dienltige dolls, naar vereifch 
inzaaken. TelFens met een bekwaame Aman- 
ddrank (e), als in geduurige Koortzen, pag. 
jp. 5. 26. By de Bolus, Poejers enz. kunnen 
ivoegd worden zulke balfemagtige middelen 
), die men weet dat een vaftigheid en dik- 
dd aan de vogten geeven ; gelyk Spec, Dia- 
ïg. Frig, Pulv. Haly, Gufnm, Tragac. enz. of 
^te zamentrekkende middelen (g) gelyk Corall. 
ubr. Bol. Armen, Spec, Hyacinth, Aromat, Rofac. 
mf, Fracaft, enz. 
28. Gemeenelyk komt ’er een zwelling of Oezwol- 
itfteeking in de beenen, als de ziekte fchynt lene en 
wyken, en word milTchien veroorzaakt door 

mige overblyfzels van de Itof naar beneden 
ikkende, of kan komen van te hartig eeten, 
' te fchielyk voor de buikzuivering uit te gaan. 
I dit geval, indien de Lyder bloedryk is, zoo 
at en purgeer , als ’er gelegenheid zal zyn; 
1 laaten de beenen gehouden worden in een 

ho- ' 

(d). Stranguria, (e) Emulfio. 
[ï) Balfamica. (g) Adftringentia. 
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horifontaale geflalte, of miflchien zal de Lyde 
wel doen met eenige dagen zyn bed te houden 
en de volgende pap (h) te gebruiken. 

Cataplasm, ex farin Avert, in Aq. Comm 
Coct. Extend. Super Linteum duplicatum, on 
tweemaal daags op de anngetafte beenen ti 
leggen. 

Stoovingen (i) kunnen hier ook van dienl 
zyn< 

jji. Flor, Samk Chamaem. Melil fol. Malv. AM 
ad m. j. coque in Laöt, Face. Aq. Calc. 'üd q. f. Cc 
lat, ib ij. Add. Sp. Fint Camphor, imc iij. ƒ. Fotui 
Zomtyds veranderen deeze ontfteekingen (k 
in zweeren (1), welke behandeld moeten wor 
den met Bajil. Flav, of Liniment Area:, en aanj 
ftonds daar na met Diapomph. of Dejicc. Rui 
want een verzakking van vogten moet niet aar 
gezet worden door een te lang.gebruik van trei 
kende middelen (m). 

Indien de geneezing verdrietig word, of d 
verzakking te groot is, maak dan een openin 
in het andere been : maar voor al is een buil 
zuivering van eerll of aan noodzakelyk, en moe 
al geduurig gebruikt worden in bekwaame tu; 
fchentyden. ' 

Indien de ontffceeking en verzweering zet 
kwaad blyven na de eerfte buikzuivering, get 
dan geduurig Calomela des nagts voor de and( 
re dingen. 

Voor kinderen van vyf of zes jaren oud. 
^c. Pulv, SanSt. Warvicens. Rhubarb, ad fcr, jj 

Calomel, gr, v. 01. SaJJaffr. gtt. m. f. Pulv, oi 

(h) Cataplasma. (i) Fomentationei. 
(k) Inflammatio. Q Ülcua. 
(m) Attraéliva. 
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s jDorgens naar vereifch van zaaken te nee- 
nen. 

29. Nu en dan komt ’er een zwakheid, en Zwak- 
:omtyds een oiitfteeking van een of beide de ^eid der 
)ogen kort na de buikzuivering , en als de 
Ier anderzins beter fchynt. De zwakheid kan 
aiflchien geholpen worden met een fluk groe- 
e Zyde lang over het oog te draagen ; en de 
)ntfleeking door dienftige uitloozingen, en dit 
)ogwater (n). 

Ag, Rofar, Ruhr, Riantag, ad unc j. Troch. 
ilb. Rhas, dr, j. m, ƒ. Collyrium. 

Indien dit niet helpt, leg dan een blaastrek- 
ileifter in den hals , en houd die daar op, 
idien het nodig is , of fnyd een fonte- 
iel (o). 

30. Een overhelling tot de Teering (p) is geen Xeering? 
ngewoon gevolg van de zamenvloejende Kin- 
erpokjes. Deeze word geneezen, door voed- 
aame fpyzen, en verplaatzing in een heldere ’ 
rarme lugt; gebruikende teffens de fchaalpoe- 
^rs (q) en Ezelinnen Melk, gelyk in geval van 
orlpronkelyke Teering. 

lINDERPOKJES (a} door INEN¬ 

TING (b> 

De inenting van de Kinderpokjes is een 
kundige toebrenging van het onderfchei- fchry- 

en zoort deezer ziekte, ’t welk gemeenelyk op ving. 
e volgende wys gedaan word. 

Een 

(n) Collyrium. (o) Fonticulus. 
(p) Coniumptio. (q) Pulveres Teflaceï, 
(a) Variolae. (b) Inoculatio. 

( 
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Manier. Een opening, een vierde van een duim laïi 
en niet dieper dan het vel, met een lancet g( 
maakt zynde, in het vleezige deel van den arn 
en een ander in het been van den anderen kan 
word ’er aanftonds een kompres, waar in ee 
weinig van de pokkige ftof is, ingedronken, o 
elke wond gelegd ; en daar op vier en.twinti 
iiuren gelaaten, door middel van een zwagt 
of kleefpleifler. De komprelTen worden nade 
hand weggenomen, en de zweering eens ’s daa^ 
verzorgd j met de gemeene Diachylon pleiftei 
of een warm koolsblad , maar als de ontlaflir 
merkelyker word , worden zy tweemaal daa^ 
verbonden. 

2. Deeze nagebootfle manier om deKindel 
pokjes te maaken , is gebruikt in hoop om ci 
onheilen, die dezelve verzeilen, voor te komei 
als zy op de gewoone wys komen. 

Ken- 3- Omtrent agt dagen na de operatie, begii 
tekenen.de ziekte zig zelve te openbaaren met Pokke - 

van het zelfde zoort als de natuurlyke Kinde ' 
pokjes, wordende gemeenelyk voorgegaan ni 
een Koortsagtigheid , en minder trap van d 
zelve toevallen. Vier dagen na dat de openi 
gen gemaakt zyn, beginnen zy zig rood te ve : 
toonen , ontfteeken en pynelyk te worden 
en, na twee dagen, een dunne etteragtige flof; 
bereiden en te ontlaften. Deeze ontlafting ve 
mindert als de Koortzigheid komt, maar ve 
meerdert als de Pokken zig vertoonen; de op 
ningen worden dan ook wyder en dieper, mai 
de ontlading duurt,' tot dat de ziekte een kek 
néémt, waar na ze trapsgewys afneemt , z< 
dat de openingen gemeenelyk geneezen zyn i 
in den tyd van vyf weeken.^ i 

4* I' 
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4 De Kinderpokjesi door inenting gemaakt, Voor- 

vertoonen zig van het onderfcheidene zoort te 
syn; . de toevallen zyn hier in ’t algemeen ligt 
engiiftftig, de Pokken weinig en niet bekwaam 
om petten of tekens in het aangezigt te maa- 
ken, en het gevaar niet groot geduurende het 
geheele beloop der ziekte. Zomtyds volgen 
^er gezwellen en builen, in verfeheiden deelen 
des lighaams ^ op de inenting; maar neigen fehie- 
}yk tot zweering (c), en zyn gemakkelyk om te 
geneezen. De operatie y^mrd gezegd geen uit¬ 
werking te doen, als het onderwerp de Kin- 
derpokjes reeds te voren gehad heeft. Ze 
fchynt ook niet zoo wel te lukken, als de Ly- 
der een geringe ftaat, als wanneer hy een rui¬ 
me levenswys heeft. Als de openingen te on¬ 
diep gemaakt zyn, is de ontlafling niet over¬ 
vloedig. Als ’er ftuipen (d) komen na de in-; 
enting word het voor een teken gehouden , dat 
de Kinderpokjes in weinige uuren zullen voort¬ 
komen , en de toevallen verminderen; Als de 
[lof, tot de operatie, genomen is uit droögeiide 
Pokken ^ geneezen de openingen fchielyk , en 
de operatie word vrugteloos. Ploe overvloe¬ 
diger de ontlafling is door de opeiiingen, hoe 
gunfliger de ziekte onderfleld word te zyn. In 
geval "de Lyder, waar aan geënt is, Fontenellen 
(e) heeft, vloejen die vryer daii naar gewoon¬ 
te geduurende den tyd der ziekte. De opera¬ 
tie fchynt meer vrugteloos te zya in hoog be¬ 
jaarde Menfchen, dan in jonge. De flof van 
het ingeente zoort word gezegd deeze ziekte te 
maaken, zoo wel als die van het natuurlyke. 

5. In-' 

(c) Suppuratio. (d) Convulfi©^ 
(e) Fenticuhis. 
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5. Indien het onderwerp bloedryk is , Word 
de aderlaating geoordeeld een goede voorbe¬ 
reiding tot de operatie te zyn. Ook word een 
braakmiddel (f), in geval van een vuile maag 
of te grootc volheid, goed gehouden ; en een 
zagte Klyfteer of purgeermiddel, als de LydejÜ 
hardlyvig is. Maar ’t word in ’t algemeen ge|§ 
noegzaam geoordeeld , dat zulk een Menfch 
maatig leeft, eenigen tyd voor dat hy ingeënt 
word. Om een onderwerp voor deeze operatie 
te zyn , moet men een goed geftel'van lig- 
haam hebben , en vry zyn van cenige zigt- 
baare ziekte. De Ihof om in te enten, word 
gemeenelyk genoomen van een jong Menfch , 
of een gezond geftel, hebbende het onderfchei- 
denzoorc van Kinderpokjes, terwyl de ziekte een 
keer ftaat te neemen. Twee of drie Pokken 
xnét een Lancet geopend zynde , worden er | 
twee fmalle linne kompreiïen in de etter der*! 
zelve gedoopt, en aanffconds gelegd in een 
klein glas of doos met ceil wyde opening , wel¬ 
ke gehouden moet worden in een warme hand 
of boefem, 'tot den tyd der operatie, waar toe 
^er gezegd ‘word , dat het goed zal zyn, hoe¬ 
wel het, in deeze warme Haat, den tyd van twaalf 
luiren gehouden word. Na dat de operatie ge¬ 
daan is, word den Lyder roegeflaan voort te, 
gaan in zyn gewoone manier van leven, te ec- 
ten, te drinken, en zig te bcwecgen, mits dat 1 

het met maatigheid zy. Op zyn rneeft, behoeft ^ 
de levenswys alleen dezelfde te zyn met die,, i* 
die in het belle zoort van de natiiurlyke Kinder- ; 
pokjes waargenoomen word. 

6. De geneezing der Kinderpokjes van inën- | 
ting I 

(f) EmcticLirn. 
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ng is dezelfde met die van het natuuriylc on- 
;rfcheidcn zooft, hoewel de toevallen in ’t al- 
.■meen ligt zyn,en ditzoort zeldeneenige by- 
indere Geneesmiddelen vereifcht. Maar in- 
en ze hevig zyn, moeten ze als de Koorts 
ïhandeld worden. Slaap- en pynftillehde (g) 
iddelen te vry, in dit geval, gegeeven, wor^ 
:il geoordeeld moejelyke zweeren te veroor- 
aken. En inderdaad eenige misflagen in 

; verkiezing van het onderwerp , eenige na- 
:rhand in de beflicring, en eenige kwaadaar- 
ge toevallen in de ziekte zelfs en derzelver 
wölgen 5 hebben de agting voor dit gebruik ver- 
iiiderd; welke een groote maate van zorg en 
nzigtigheid vereifcht, om die altyd welen 
dukkig te doen uitvallen. 

WINDPOKKEN. 

De Windpokken fchyilen Kinderpokken te zyn 
in minder maate, hoewel zy die zomtyds 

)orgaan , en zomtyds volgen. De Pok’ken 
hynen van het zelfde zoort te zyn, alleen zyn zy 
mtyds watgrooter,en zomtyds e'enigzints klei- 
:r dan de Kinderpokken. Gemeenelyk ziet men 
• vyf of zes, zomtyds twintig of dertig in het 
ngezigt, en maar zeer weinige op het lig- 
lam. De Lyder is ’er zeer weinig ziek van, 
s voor, terwyl, of nadat ze uitkomen; hoe- 
el het fchielyk inflaan derzelvc dtkwils eeni- 
i ziekte veroorzaakt; maar dat word aan- 
3nds geholpen met Sek en Saffraan, of l'he- 
ikel water. Volwaffen Menfchen worden 

2 daarom 

(g) Anodyna. 
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daarom zelden genoodzaakt in huis te blyve 
en om die reden kunnen de Pokken langer di 
ren om dat de koude lugt onderfteld word derz 
ver rypwording te verhinderen; zoo dat het zo: 
tyds drie weeken of een maand duurt, eer^ 
geheel verdwynen. Deeze ziekten zoo geri 
zynde , komen zelden onder de zorg van e 
Geneesmeefter; maar indien al, is men gewo 
dus voor te fchryven: Voor een Kind van d 
of vier j aar en oud. 
. 9;. Pulv. e Chel Canc, Comp.fcr, j. Cr oei gr. 
m. ƒ. Fuh. om tegen den nagt te neemen n 
drie lepels van de volgende drank. 

Aq. Ceras. Nig. unc iv. Theriac. Epidem. 
Syr. Cr oei. clr. vj. Sp. Lavend. Comp. dr 

m.f. Julap. om ’er ook tweemaal daags t\! 
lepels van te neemen. 

Na dat de Pokken verdWeenen zyn, moet 
Lyder gepurgeerd worden. 

mazelen (a). 

I. rNE Mazelen zyn een algenieene üitf 
van byzondere pukkels > niet tot zw 

ring (b) neigende.^ 
2. De oorzaak is onbekend , ten zy die t 

het zelfde zoort zy als die der Kinderp^ 

jes. 
3. De tekens der Mazelen zyn i. Walging 

braaking. 2. Pyn in het hoofd en een he’v 
koorts. 3. Een laflige hoeft, en deeze di 
doorgaans van het begin , tot het eind der zi 
te. 4. Een loslyvigheid in geval van tanden t 

(a) Morbilli. (b) Suppuratio. 
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. 5. Zwelling en ontlleeking (c) der oogen. 
(Jitftorting van traanen’ en niezing. 7. Puk- 
5, welke gemeenelyk gezien worden omtrent 
I vierden dag, hoewel zomtyds niet voor 
1 zesden, gelyk kleine vloo-beeten, over de 
eele oppervlakte van het lighaam ; zynde 
ker en rooder, en yerzeld met grooter ont- 
ïking dan de eerfle pukkels der Kinderpokjes; 
iwel zy in vier of zes dagen, van dat zy eerft 
;ien w'orden, verdwynen, zynde , als ze op 
1 hoogft zyn, niet dikker dan groote fpelde- 

3pen.' 
De Mazelen worden geoordeeld veel meer Voorte- 

;^aar te dreigen , dan wezentlyk te hebben, ‘^^nen. 
2wel zy dikwils tot Teeringen (d) neigen, door 
langduurigheid van de hoeft die zy nalaaten; 
Ike zomtyds verandert in een kittelende of 
ikhoeft(e), gelyk ze gemeenelyk genoemd 
ird. De losly vigheid, hier mede verzeld gaande 
ïen tyd van tanden krygen, word niet voor ge- 
irlyk gehouden, maar moet niet te veel aan- 

&et worden, 
5. De levenswys kan hierdezelfde zyn als in de Levens* 
nderpokjes ; alleen gelyk de Mazelen metwys. 
ier ontfteeking verzeld zyn dan die, zoo word 
minder wyn in toegeftaan. 

6. AderlaatingenBraaking worden zeer dien* oenee- 

g in het begin der ziekte gehouden, zoo dat zing. 

kwaade gevolgen dikwils fchynen veroor- 
akt te worden door derzelver verzuim. Geef 
kwils kleine giften van Sp. Nitr. Dulc. en SciL 
melL in dienftige vogten. Het Gemeen geeft 
ïlden iets meer dan Jq» Theriac, en Sy. Croci^ 

(13 tot 

(c; Inflammatio. (d) Confumptio. 
(c) Tufiis Ferina. 
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tot na de fdieiding (f) , en dan Syr. de Sp 

^ Cervim, en Ckhor. C. Rh. voor een purgeerin 
del,als de vlakken verdwynen, en dit doeni 
bynaar altyd met een goeden intlïag. 

9r. Pulv. e Chel. Cancr. Comp. Jcr. j. Sal. P 
mil. Jcr. ' Croci gr. v. m. f. Pulv. om ’er 
Ie vyf uuren een yan te neemen met vier 
pels yan de volgende drank. 

ydq. Ceras. Nig. LaSt. Alesdt aa upc 
Theriac. Limac. Magïji. aa imc 'j. J. Syr. de 1 
b». idao unc j. Sp, Mtr. Dulc. Conf. Alkerm. 
dr. ij. m. ƒ. Julap. 

7. Verfcheiden Geneesmiddelen,in de Kind 
pokjes voorgefchreeven, zyn hier ook dienffi 
indien men de hardlerkende middelen (g) vi 
mindert; naardien de ontileeking (h) in 
Mazelen zoo veel heviger is , en van korj 
duur dan in de Kinderpokjes, | 

Zie, voor den Hoeft , dienftige vo( 
fchriften van likkingen (i) in de Zydewee ( 
pag. 142. g. 10. 

9. Andere voornaame toevallen, deezezie 
te verzeilende, moeten behandeld worden i 
hl de Kinderppkjes; maar men moet altyd zoj 
draagen om de ontfteeking hier niet te vermet 
deren. 

10. Geef aanftonds na het verdwynen di 
Mazelen, een purgeermiddel , en herhaal dj 
n?iar gelang. 

11. Als de Hoeft blyft of verandert in e(| 
jftuiptrekkende of Kinkhoeft (1) ,, open di 

f 1 

' ► 

'i 

(f) Crifis. (g) Cardiaca. 
(h) Infiammatio. (i) Linaiis. 
(kj Pleuritis. (Ij TuPis Ferina. 
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•en ader, en leg een trekpleifter (m) in 
ien hals. Zie van de Kinderpokjes, pag. 23(5. 
S. 22» 

12. Ook komt hier wel een zwakheid der 
30gen welke zomtyds niet wil weg gaan, dan 
[net een Fontenel (n) of geduurige blaar. Zie 
m de Kinderpokjes, pag. 239. §. 29. 

13. Aangaande de Teering (o), op deeèe 
ziekte volgende , zie van de .Kinderpokjes, 
pag. 239. 5. 30. En van de Teering, pag. 170^ 
% 7, 8, 9- enz. 

M A A G K O O R T S (a). 

i. T'^E Maagkoorts is een ziekte , of een ge- om. 
voel van zwaarte in de Maag, gemee-fchiy- 

jielyk verzeld met uitüag, en zomtyds met de ving. 
Koorts. 

2. Deeze Koorts kan veroorzaakt worden, i. Oor* 
Door te veel eeteii, waar door de maag en zaak. 
darmen overlaaden worden, de verteering ver¬ 
zwakt , de Chyl raauw of flymig gemaakt, en 
het bloed bedorven word.^'. Indien het geen 
das ingeflokt word , zeer gezult of bran- 
dig is, of te lang in het lighaam biyft lig¬ 
gen, word het ook onderfheld de Koorts te ver- 
oorzaaken. 2. Door het drinken van dunne 
vogten in heet weder, of als het lighaam door 
beweeging verhit is, ’t welk miflchien de vog¬ 
ten verkond, en de doorwaafleming (b) belet, 
waar uit de Koorts en vuurige uitüag komen 

Q_4 kan. 

(m) Epispaflicum. Cn) Fonticiüus» 
(o! Confumptio. (a) Surfeits. ' 
(b) Perfpiratio. 



' Rente 
jcenen. 

H8 nieuwe oeffening 
kan. Zomervrugten pok, gelyk komkommers, j 
appelen, kersfen enz. kunnen dezelfde uitwerf \ 
king hebben. 3. Door te grpote beweegingen ; 
hitte, waar doof de vogten worden uitgezet , en 
tot te fnel een omloop gedrongen; welke fchielyk 
verhinderd zynde, gelyk gebeuren kan door te^ 
fpoedige verkpeling, volgt er ook een verhin^ 
deïing van de doorwaaffeming op. 4. Door de | 
ftand of eenige verandering der lugt, gelyk door J 
winden, of zeer heet en zoel weder, of koude 1 
winden fchielyk de doorwaaffeming beteugelen-! j 
de en belettende. j 

3. Pe yuurige^uitflag kan in deeze M^ag-1 
koorts niet voortkomen, dan wegens de geringd ■ 
heid der oorzaak, pf eenige verkeerde beftie-, I 
ringen in het begin. Walgingen, benaauwdheid, 1 
ziekte, en zomtyds braaking en de koorts, maar j 
zelden uitflag, verzeilen een overlaaden maag. i 

•Deeze zoort van Maagkoorts word Kelder- | 
koorts (c) genoemd. Ziekte,, knaaging in de 1 
maag, zomtyds uitflag en de koorts verzeilen i 
de Maagkoorts, van de kwaade hoedanigheid, ! 
van iets dat als voedfel gebruikt is. De Koorts ! 
mindert altyd, als de uitilag yerrneerdert; en i 
indien die fchielyk verdy^nt, vermeerdert de ; 
Koorts. Die Maagkoortzen, welke voortkomen , 
van te groote beweeging , of te fchielyke ver- ^ 
koeling na dezelve, worden gezipn met ziekte, 
de koorts, en vuurige uitilag , hoewel er de 
de twee laatfte toevallen kunnen af‘zyn. Die 
van eenige verandering in de lugt veroorzaakt 
word , en gemeenelyk damp genoemd word , 
yertoont zig met roodheid van het aangezigt, i 

vlak- ;• 

(c) Crapula. 
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lakken, en de koorts, dikwils met blaaren op 
e lippen. 

4. Die van koortzen, kinderpokjes, en gul- voor- 
igheid komt , is gevaarlyk; maar de andere tekenei^, 
yn zelden doodelyk, ten zy door onwetenheid 
if miflag', in de levens wys of Geneesmiddelen 
lie men gebruikt, waar door de uitflag verhin- 
erd, of de koorts te kragtig geflopt word.,^ 

5. Laat, in Maagkoortzen van gulzigheid. Levens^ 
Ie fpys zeer dun en Ipaarzaam zyn, gelyk thee, wys. 
alie-thee, gerflewater, waterpap, en brood- 
lat (d); in de andere zoorten, kandeelwater en 
vyii, broodnat met wyn , maar veel wyn en 
nzonderheid vleefch is niet dienftig, als de 
koorts hevig is. 

6. In alle Maagkoortzen komende van on- Genee- 
naatigheid in de veelheid of eenige kwaade^^^g^^ 
loedanigheid, ’t zy der vafle of vloeibaare din-koorcs 
jen, als voedfel gebruikt , of van beweeging,vanon. 
\o open een ader , indien de Lyder bloedrykj^^^.^^^S”- 
)f koortzig is; en geef den zelfden dag, of den^^^ * 
iag daar na een braakmiddel (e) van Oxym. Scil- 
'it. mc ]. oHpecacimn.dr.^. met getrokken C^r- 
kus of Gerftewater, en na de werking een 
slaapmiddel (f). Indien ’er koorts bykomt, gaa 
dan te werk als in geval van koorts. Indien ’er 
Htflag gezien word , bevorder en onderhoud 
die zoo lang als mogelyk is door dienftige hart- 
flerkende (g), doorwaaffeming- (h) en zweet- 
verwekkende (i) middelen, maar indien ’er de 
koorts mede verzeld gaat ; moeten de war- 

5 me 

(d) Panada, (e) Eineticuin. 
(f) Earegoricum. (g) Cardiaqa. 
(h) Perfpirativa. 
(i) Sudorifera. 
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me Geneesipidcielen ïpaarzaamer gegeeven wor J 
den, ] 

Lapïd. Contraj, ^ Puh. e CheL Cünc. Comp» 
ad rocL gr, xij\ CocdnelLgr, vj. m,f, PulVi 
Chart, iij. om ’er één alJe vyf uuren van tQ 
peemen met vier lepels van de volgende 
drank. 

9:. J(l, Ceras, Nig, unc vj. Therm, mc iij. 
Croci. unc j. Sp, Nitr, Dulc. dr. ij. m. om 
ei ook in flaauwte vier lepels van te nee^ 

men. 

Ook 
^9:. Sa/ Volat. Oh Sp, Legend Camp. Sp, Croci 

ad dr. ij, m. om ’er zomtyds 40. of 50. drop* 
pels met eenig ïenflig yogc van te nee^ 
men. • 

jvTïct 7* Herhaal dit of diergelyke, tot dat de uit^ 
vejzeld flag weggaat, en geef dan een ligt purgeermidl 

twee. Maar indien nog uitflagnog koortP 
KéVfts. gezien word, pqrgeer dan aanftonds. By voor» I 

beeld. 

PU. Stomach, cum Gumm, Ruff, ad gr, xv^ 
Calomel fcr.Jj, Res. Jaiapp. gr. vj. O/. Nuc. Mofchi 

j* ƒ• Pilules fmnmo mans Juinendae cum RegU 
mine. 

Of 
Calomel. :gi\ xv. Conf. Rofar. Ruhr, pa^ 

tu?n. 01, Menth, gt>./. j. Pilula^ tegen dennagt te 
neemen, en den volgenden morgen de 'volgem 
de pillen. 

Pil, ex duobiis ExtraB. Rad, ad gr, xv. 
Tart, Vitriol, yal. Tart, ad gr. v, 01. Cinnam gtt. 
j. m. ƒ. Pilulae^ pro doji. 

8. Het volgende is miilchien dienfliger, 
als de taaiheid der vogten geen Calomeia ver- 
eifcht, 

;! 

I 

! 

I 
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Tin^. Sacr, mm Duplo Speder unc ij. JJ. Sp, 
Month. Sp, Lavend, Comp, Ellx. Ppriet, ad dr, j, 
pi.f, Haujlus 5 ’s morgens in te neemen, en, tot 
yier of zes reizen toe, twee-of driemaal in de 
week te herhaalen. De maagmiddelen (k), voor- 
gefchreeven voor gebrek van eetluü:, zyn hier 
ook dienflig. 

9. AlsdeMaagkoorts van winden komt, ver- 
oorzaakende een roos (1) in het aangezigt, lip-windea. 
pen enz. open dan een ader , geef ^ ligte pur¬ 
geermiddelen ,. en leg blaastrekpleiflers (m). 
Indien het in cie beenen komt, geef dan pur- 
geerende waters met Crpmgr. Tart, Mann, enz. 
en wat de uitwendige middelen belangt, zie 
van de Kinderpokjes, pag. 237. §. 28. Maar 
leg de blaastrekpleiflers omzigtig, waar ook 
een ontfleeking (n) de koorts verzelt; om dat 
de Spaanfche vliegen (o) geoordeeld worden 
het zamenftel des bloeds te ontbinden , ’t welk 
flier reeds te veel ontbonden is, 

PEST. 

I, TTXE Left word gehouden voor een alge- Om- 
meene, fchielyke, vernielende, 

fmettelyke, kwaadaardige Zenuw-koorts. 
Door een kwaadaardige Zenuw - koorts (a) 

word verflaan het ergfle zoort van zamenge- 
ftelde Koortzen; welke inzonderheid haar zit¬ 
plaats fchynen te hebben in het zenuwagtig za- 
menflel, en dik wils geen rekenen van een ge- 
■ ’ ■ meene 

(k) Stomaehica. (l^ Erysipelas.^ 
(n!) Veficatoria. (n) Inflamniatio.' 
(o) Cantharides. _ , 
(a) Febris nervofa maligna. 
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meene of brandige Koorts geeven, ’ti'zv in de. 
pols, tong, of pis. . r • 

2. De oorzak yerlchilt als de Pelt oorlpron- 
kelyk of toevallig is. De oorfpronkelvke Pelt I 
of ten minllen een kwaadaafdige of befmette-5 
}ke Koorts, kan teffens met andere oorzaa-',|j 

ken voortkomen van ongezond voedfel te vrv 1 
gebruikt , van uitwaalfemingen of flilllaande I 
wateren, moeralTigeplaatzen , gevangeniflen, I 
doode lyken, en andere vuiligheid of bederf * 
van infekten vliegende door of.Kervende in de 
lugt; llilltand ofkwaade gefteltheid der lugt, 
langduurige hitte of fchielyke . verandering van 
weder; en emdelyk van mineraale uitwaalTe- 
mingen, t zy arfenicaale, mercuriaale enz. 
_ Het toevallig zoort kan miflchien komen van4 
iMdemmg , of eenige ontvanging der adem i 

O uitwaailemingen van befinettelVIenfchen het ^ 
draagen hunner klederen , het gebruiken van " 
hun huisraad , of te fchielyk bewoonen vaia be- 
fmette huizen , en mogelyk ook van befmette 
goederen, inzonderheid die van een los maakfel 
zyn; en van Menfchen komende uit befmette 
plaatzen, 
^ 3* kentekenen zyn hier zoo zeker niet als 
in andere ziekten, maar een fchielyke agtereen, 
volgmg van veele volgende tekenen , zal de Peft 
openbaar maken, inzonderheid als de lugt peft- 
agtigisj namelyk koude, huivering, zwaarte 
pyn in de maag, hoofd en rug, walging, braa- 
king,pynvoor thart(b),rufleloosheid,afgebroo. 
ken flaap, yakerigheid , verstarring , vrees, 
benaauwdheid , kleinmoedigheid, moedeloos¬ 
heid , een wild, vaft of ontroerd ge^igt, 

moe* 
(b) Cardialgia. 
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moeielykheid der ademhaaling, inwendige hit- 
te, hik, hartvang (c), yling (d), opfpringing 
der peezen (e) , of ftuipagtige trekkingen, 
buikloop (f), fterke en fnelle pols , in zommi- 
sen zwak en Inel 9 in anderen natuurlyk« tul- 
fchenpoozende, ongelyk en dik wils veranderen¬ 
de ; de oogen ontfteeken of ingevallen, de tong 
zwart en droog , hoewel die in zommigen wit 
is in anderen natuurlyk, fterke dorft, hevi¬ 
ge’Koorts, welke vermindert als ’er gezwellen 
m de liesfen (g), oxels (h), of agter de ooren 
gezien worden, en gr o o ter worden; maar voe¬ 
der kg^t, als die inflaan, verminderen , of 
verdwynen; ftinkend zweet, Hinkende adem, 
peftkolen (i), blaauwe, purpere, paarsfe, groe¬ 
ne en zwarte vlakken^ zomtyds breed enfchie- 
lyk verdwynende, of anders klein, onderfchei- 
den en.bedendig; maar zelden verheven bo¬ 
ven de huid, gelyk in zommige Koortzen ge¬ 

meen is. , r • ' 
4. Alle trappen van deeze befmetting wor- 

den onderflield gevaarlyk te zyn; maar, indien tekenen, 
die verzeld is met een van de volgende toeval¬ 
len, gemeenelyk doodelyk; namelyk , bloed- 

• ftorting (k), buikloop, roodeloop (1) , niezing 
(m), hik, langduurig Herk zweet, geduurige va- 
Lrigheid, fchielyke vermindering, of een ge- 
heele ontydige verdwyning van de vlakken of 
gezwellen; zwarte of groene vlakken inzonder¬ 
heid in fcheurbuikige geitellen; veel peftkoo- 

len, 

(c^. Syncope, (d) Delirium. 
(e) Subfultus Tendiniim. (f) Diarrhoea. 
(g) Inguina. (h) Axillae. _ 
(i) Carbunculi. (k; Haemorrhagia, 
(1) Dyfenteria. (m) Sternutatio. 
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len , hartvang, yling, opfpringing der peezeh 
tiiffehenpoozende pols, vervallen en verma¬ 
gerd aangezigt (n) , heefchheid , pyn in de- 
keel, pisvloed (o), bloedige pis,kleinmoedig-, 
heid enz. maar indien de LydeT daar van vry 
en hardly vig is, maatige ruft heeft, en de Koorts,^ 
hoewel hevig , een gelyke pols houd; indien 
’er fchielyk lies- (p) of oorklier-gezwellen (q) ge- 
zien worden , die allengskens groot en hard 
worden, voor de koorts komen, of omtrent 
den tyd der fcheiding (r), en zagt verzweeren,- 
is ’er hoop vaii herftelltng. Men kan evenwel 
niet bepaalen , welke toeVallen ’er eerft^zulleit 
komen j welke laatft, of Wanneer de Peft tot 
haar ftand zal komen; alleenlyk zoo ras als men* 
een groote uitflag ziet, kunnen Wy onderftellen 

^ dat de fcheidiftg begint; als deeze in haar ftand 
zyn, is het midden van de fcheiding, en als 
die geregeld afgaan ^ daU ook de ziekte. Als 
de fcheiding komt met geregelde gezwel¬ 
len , namelyk in de oxels (s), liezen (t) of agtef 
de ooren, is ’t een goed teken; maar vlakken 
of Peftkoolen (v) zonder deeze gezwellen ge¬ 
zien wordende, word de ziekte zeer Wanhoo-^ 
pig gehouden. 

Levens- 5* Uit aanmerking der toevallen en volgen- 
wys. de uitwerzelen der Peft , word geloofd dat de’ 

levenswys , welke meeft bekwaam is om den 
bloedloop te onderhouden, en de verrotting 
voor te komen, hier de allerdienftigfte is. Dee¬ 
ze levenswys word gemecnelyk geoordeeld te 

be-ï 

(n) Facies Hippocratica. (o) Diabetes. 
(p) Bubones. (q) Parotides. 
(r) Crifis. (s) Axillae. 
(t) Inguina. (v) Carbunculi. 
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eftaan in een vry gebruik van verfche lugt, 
uure en fterke vogten^ gefchikt naar eifchder 
erfcheiden toevallen. 
Maar als de Koorts flap is, en de geeften 

eergeflaagen zyn ; als de toevallen der Pelt 
ringende zyn ; als de uitflag zig groot ver- 
>ont, fchielyk inflaat, of moejelyk ver¬ 
weert ; als de ziekte in haar fland is enZ. in 
ulke omftandigheden als deeze , word een 
;las zuivere wyn toegeftaan ^ en dit, en ander 
iuur word gemengd met broodnat (x) ^ water- 
lap enz. Zy ftaan ook toe, goed hoendernat met 
belie, kruidnagelen enz. en als ’er blaauwe , 
lurpere, zwarte , of groene vlakken gezien 
irorden, word het dienftig geoordeeld te gee- 
'■en brandewyii met fpeeeryen (y), en ook za- 
nengeftelde wateren gelyk Mirab. enz. in- 
onderheid indien ’er geen groote gezwellen, 
laar veele kleine Peflkooltjes gezien wor- 
len. 

6. De Geneezing van deeze ziekte Word iit 
t algemeen bezogt door fterke zweet-(z) , ver- 
otting tegenflaande (a) en hartfterkende mid- 
lelen (b), in het eerfte begin gegeeven ; maar 
nen heeft kwaade gevolgen zien komen van 
iderlaating, buikzuivering, en braaking, ’t zy 
lat in groote of kleine maate bezogt wierd. 
Nfalaatende derhalven alle uitloozingen , en 
:eifs verzagtende Klyfteeren , uit \Tees van 
ien doodelyke buikloop (c), zoo laaten de vol¬ 
gende voorfchriften (d) als een voorbeeld die¬ 

nen 

(x) Panada, (y) Aromatica. 
(z) Sudorifica. (a) Alexipliarmaca. 
(b) Cardiaca. (cj Diarrhoea. 
(d) Formulae. 

Genee¬ 
zing in 
den be¬ 
ginne. 

I 
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hen in het begin, Haat en afgang der ziekte: 
men moet ook altyd in agt neemen de heete 
hartflerkende middelen na te laaten , te ver 
meerderen of te verminderen, naar maate de 
afvt^eezendheid of tegenwoordigheid van de toe^ 
vallen der Koorts dat vereiflchen. 

Conf. Fracaft. f, m, Lap. Contraj. ad fcr, 
ij. Spec^ Diamhr. Canfph, SaL Fokt. Succin. ^ 
C. C. ad gr. vj. Syr. e Succo. Citr, q. f. f. 
lus. aanflonds te neemen, en als het nodig is 
te herhaalen teffens met de volgende flurp 
drank (e): 

/Iceti. Vim. Atb. unc ij. Aq. Theriac. mc jj 
Syr. e Cort. Citr. unc Sp. Lavend. Comp. dr^ 
ij. Mtr. Duïc. dr* j. m. 

Of 
7. 9r. Lap. Contraj. dr. j^. Rad. Angel Hispam 

Serpentar. Contraj. ad gr. x. Camph. Cajior. opt. 
CoceinelL ad gr. viij. 01 Cinnam. git. i}. Oh 
Sulph. p. C. gtt. iv. f. Pulv. met een lepel van 
de volgende drank te neemen, en ’er eenige le-j 
pels boven op te drinken. 

9:. Aq. Ceras. Nig. Cinnam. tem Theriac. ad unc iij< 
Syr. Limon. unc j. Sp. Lavend. Comp. SaL Volati 
01 ad dr. iij. Sp. Vitriol, dr. j. m. f. Julap. om 
’er zomtyds vier lepels van te neemen. 1 

Of ^ 
8- Lap. Contraj. dr. i].SalNltriPurif.dr.].\ 

Radi Contraj. Cr oei. Caflor. Myrrh, ad fcr. ij, Cam*\ 
phor. fcr. j. 01. Vitriol gtt. ij. ft Fulv. No.vyl 
om ’er alle drie of vier uuren één van 
te neemen met vier lepels van de volgende 
drank. 

Tjc. Aq. Ceras. Nig. Rutae. ad unc jij. CinnamA 
FortA 

(e) Hauftus, • f 
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j[^oyU Tberiac, ad unc ij. «S'3/r. e Succo, Citr, urn 
jj. Mar gar it, ppt. dr. ij. Gumm. Arab, dr, j. SaU 
f/^olat. 01. Sp. Nitr, bulc. ad dr, iji m.f. Julap. 
om ’er oök vier lepels van te neemen in flaauw- 
te, met eenige droppels Sp, Nitr, Dulc. Lavend, 
Comp. ad. 

lOi Met zulk een handelwys als deeze moet om¬ 
men voortgaan tot dat de fcheiding (f) nadert, trent.dö 
omtrent welken tyd het zuur 
en de giften der hartfterkende 
meerderd of wat dikwyler her 

Als de fcheiding werkelyk gezien word, oor¬ 
deelt men gemeenelyk , dat ’er kragtiger 
zweetmiddelen (h) moeten gegeeven worden^ 
Maar deeze manier word van zommigen ge- 
öordeelt dienftiger te zyn omtrent het eind der 
fcheiding, indien het de kragten des Lyders 
toelaaten ; in welken tyd zy van dienft kunnen 
zyn om de geneezing volkomen te maaken, 
indien ’er eenige zaaden van befmetting over- 
hlyven. 

Theriac. Androm. ConfeB. Fracaft. f. m. ad 
fcr. j. Antim. Diaphor.- dr. jj. Rad. Contraj. Ser¬ 
pent. Virg. ad gr', xij. Camph, Cr oei. Sal. Volat, 
Succin. C. C. ad gr. vj. 01. Cinnam. gtt. ij. Syr, 
de MecoUi q. f. f. Bolus, naar gelang te her- 
haalen ^ met vier lepels van de volgende 
drank. 

Aq. La^. Alexit. unc vj. Theriac, Epidenu 
Tinët. Rad. Serpent. Virg.. ad unc ij. Tin^, Croci, 
Syr. e Cort. Citr. ad unc j. Sp. Lavend. Comp* 
Sal. Volati 01. Conf. Alkerm. ad dr. ij. ƒ. ^ulap. 

R ' om 

(f) Crifis. (g) Gardiaca. 
(h) Sudorifiea, 

kan riagelaaten, 
middelen (g) ver-^^”^‘ 
haald worden; 
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om 'er zomtyds eenige lepels van te nee- 
men. 

11. Na de fcheiding fielt men gemeenelyk, 
dat de giften van deeze Peft- (i) en zweetmid¬ 
delen naar gelang verminderd moeten wor 
den , als de gezondheid wederkomt. Blaas- 
trekkende middelen (k) zyn in 't algemeen 
goed in Zenuwziekten, waar van deeze de voor- 
naamfte fchynt te zyn; zy kunnen in deeze ziek¬ 
te* dienllig zyn, uitgezondertmilTchienin geval 
van purpere vlakken of bloedige pis ; maar de 
bekwaamfle tyd daar voor fchynt te zyn , als 
de geregelde gezwellen voor den dag komen; 
mits dat gy die wat onder deeze gezwellen legt, 
om de flof derzelven te ontlaflen. Maar ande¬ 
re toevallen vereiflchen deeze hulpmiddelen 
voor , of na het voor den dag komen der 
lütflag , in welk geval die op de gewoone 
deelen kunnen gelegd worden ; neem alleen in 
agt, dat ’er zoo veele op eenmaal niet moe¬ 
ten gelegd worden in ylingen (1) , als in neer- 
flagtigheid, en dat haare kwaade uitwerkingen 
op de blaas hier zorgvuldig moeten voorge¬ 
komen of geneezen worden, door een fLerke 
fmelting van Arabifche gom enz. 

12. Dewyl llaaperigheid hier voor geen goed' 
toeval gehouden word , zal ’er zelden gele¬ 
genheid voor fterke flaapmiddelen (m) zyn. 
Als ze gebruikt worden, laatenze dan gemengd 
worden met dienflige hartfterkende middelen 
(n), en alleen in eene kleine hoeveelheid ge- 
geeven worden; voornaamelyk op zulke tyden, 

als 

(i) Alexipharmaca. (k) Veficatoria, 
(1) Delirium, (m) Opiata 
(n) Cardiaca. 
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als zy dé minfte uitwerking hebben als flaap- 
middelen (o) , gelyk in geval van braaking, 
buikloop (p) en bloedftorting (q); maar na dé 

fcheiding (r) kan derzelver gebruik vryér toege- 
ilaan worden. 

13. De toevallen; die de Pefl: verzeilen, zyti 
gemeenelyk dezelfde met die van een zamen- 
geftelde koorts, uitgezondert dat ze in de eer- 
fte fchielyker , heviger en doodelyker zyn: 
elk toeval heeft zyn byzondere geneezing, hoe¬ 
wel men op de oorfpronkelyke ziekte voorna- 
melyk agt moet geeven. Zie van de Eoortzen, 

pag. 193- 5* IS—17- 
14. Pefb - Builen (s) zyn vafte of beweeg- PeU- 

baare gezwellen , komende in de okfels (t) Builen, 
of liesfchenen (v), pynelyk terwyl zy gemaakt 
worden , en volgende op het ontfangen der 
befmetting. Als diergelyke gezwellen ag- 
ter de ooren komen, worden ze oorklier-gezwel- ' 
len (x) genoemd. 

Deeze gezwellen moeten door alle middelen Oor- 
aangemoedigd worden met inwendige hartfter- lilier-ge- 
kende en uitwendige middelen daar op gelegd; zwellen. 
Want indien Zy gemakkelyk en tydig verzwee- 
ren, Worden zy onderfteld de ziekte te genee- 
Zen. Men heeft wel Windkoppen (y) gebruikt 
lom die voort te zetten. Het Emplaji Parac, 
of de volgende pap (z), kan het zelfde einde 
beantwoorden. 

9-. Rad. Lilior. Alb. Cepar. fub. Ciner, Co(l. ad 
R 2 unc 

(o) Narcoticfa. (p) Diarrhoea. 
(q) Haemorrhagia. (r) Crifis. 
(s) Bubo Peftiientialis. Ct) Axillae, 
(v) iHguina. (x. Parotides. 
(y) CuGurbita, (2) Gataplasma. 
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unc iv. Ficuum Ping, CoSi. No, xv. Medull. 
jllb, tb g in LaSb, Vaccin, Codt, Puh, Sem, Lini 
F(Bnugr,ad unc iu VitelL Ovor, ij. Ungi BajiL unc 
ij. m, f, ƒ a, Cataplasma, 

Een bekwaame hoeveelheid daar van kan cens, 
in vier of vyf uuren, door middel van een be¬ 
kwaam verband, warm op het deel gelegd wor¬ 
den. Zoo ras ’er eenige fchynbaarheid van 
etter in het gezwel is, moet het geopend wor¬ 
den , door behulp van een brandmiddel (a), en 
de korft (b) afgefcheiden worden met Lini¬ 
ment. Arcei , daar op gelegd met een weinig 
O/. Rofar, Als de korft afgefcheiden of het 
gezwel door infnyding geopend is, moet ’er 
een bekwaam ettermaakend middel (c) gebruikt 
worden om ryp te maaken en de etter te ver¬ 
dikken 5 en derzelver ontlafting te bevorderen! 
Bezorg het ten dien einde met het val- 
gende: 

Terebinth. Ven. unc ij. Viteïï. ünius Ov. m. 
£? Add. Ung. Bajilici. Linirn. Arcei ad unc£. Puh. 
Myrrh, dr. j. JJ. 

Indien de kanten eeltagtig worden, fnyd ze 
weg , raak ze aan met de onderaardfche 
fteen (d), of ftrooit ’er anders Praecipit. Rubr. 
Laevig. op, en leg ’er een wiek met Ung. ApoJloL 
over heen. 

Indien het nieuwe vleefch fpongieus is , ge¬ 
bruik dan het volgende tot het verband , en 
bedek het met een pleifter Diachylon, cum 
Gumm. 

9:. Linirn, Arcei unc Praecipit, Rubr. Laevig. 
. ii. m. 

Ih 

(a) Caudicum. (b) Efchara. 
(c) Digedivum. (d) JLapis. Infcrnaliï, 
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In geval van fcirreufe hardigheid, moeten 

’er dienflige verzagtende flovingen (e) gebruikt 
worden; en als het vleefch volkomen gegroeid 
is , kan het opgedroogd of gecicatrifeerd 
worden met Ung, Deficcat, Riibr» en 

pompb, ad. p p-r 
Peftkoolen (f) zyn kleine iiitbreekingen, welke, 

komende aan eenig deel des lighaams, fchielyk 
haar inhoud ontlaften, en zig naderhand voor¬ 
doen in gedaante van een korllige hardigheid 
(g), van grootte als een geerlten zaad, zynde 
omringd met een zeer roode en vuurige kring. 
Hoe kleiner deeze zyn, hoe minder ook in getal; 
en hoe nader aan de uiteinden des lighaams, 
hoe minder gevaar zy voorfpellen. Derzelver 
geneezing moet bezogt worden met pappen , ge¬ 

maakt van Thcriac. Lond. Allium. Ccspce. CoSè. 
po Nig. enz., zorg draagende dat deeze midde¬ 
len niet te prikkelende worden. Indien er 
heet vuur (h) gedreigd word, moet het be¬ 
handeld worden met doordringende Beitrykin- 
gen, gemaakt van «Sp.Elix. ppriet, Therïac.An^ 
drom. enz. En indien deeze niet helpen, moet 
men zyn toevlugt neemen tot de opening, wer- 
kelyke brandyzers (i) enz. 

(e) Fomentatio. (f) Carbunculi. 
(g) Tuberculum. (h) Gangraena.. 
0) Cauterium A6luale, 

R ELF- 
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Om- 
fchiy- 
ving van 
verloren 
EetluO: 
en Wal¬ 
ging*^ 

Oor¬ 
zaak. 

Voor¬ 
tekenen. 

ELFDE AFDEELING. 
j 

Ziekten der Maag. 

VERLOREN EETLUST Ca> 

I .T 7 Erloren Eetlufl is een langergeduurigheid, 
V dan die natuurlyk is , zonder eenigc 

trek of verlangen om te eeten. 
Als de begeerte of het zien van bekwaam 

voedfel een ziekte in de maag of een neiging 
tot braaken veroorzaaken, word het Walging' 
(b) genoemd. 

2. Deeze ziekten kunnen voortkomen van 
fterk drinken, groote hitte, de koorts,Teerin- 
gen (c), llapheid der Maag, veroorzaakt doof 
thee enz., Slaapmiddelen (d) als tabak enz ,| 
hartstogten gelyk vrees enz., opflopping derüitr* 
loozingen gelyk der maandllonden (e) enz. ver- 
oorzaakende eene volheid; een vervuilde Maag 
of eenige taje vogten daar in huisvellende; 
een buikloop, braaking, gebrek van kwyl, of 
derzèlver kwaade gefteltenis enz. 

3. Indien een verloren Eetlufl beflendig is, 
word ze voor gevaarlyk gehóuden, naar maate 
der vermeerdering, eerder dan der duuring. 

Als ze komt van taje vogten in dc Maag ge ' 
^ huisveft, 

(ö,) Anorexia, (b) Naufea. 
(c) Confumptio, (d) Narcotica. 
(ej Menfes. 
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huisveft, word ze zoo gevaarlyk niet gehou¬ 
den , als van fterk drinken; welke dikwils 
eindigt in een ongeneeflêlyke geeluw (f), wa- 
terzugt (g), of teering (h). Komende van de 
zomerhitte word ze niet gevaarlyk geoordeeld; 
maar kwaad als ze op geraaktheid (i) komt. 
Zwaarlyvige lighaamen worden beter in ftaat 
geoordeeld die te verdraagen, dan zulke die 
ichraal of vermagerd zyn. Als ze van ver- 
Happing der maagvezelen komt, word ze niet 
gevaarlyk gehouden , als ze by tyds aange- 
tafl word ; maar als ze van andere ziekten 
komt, moet men uit dezelven daar van oor- 
deelen. Indien ze blyft, na dat deeze weg ge¬ 
gaan zyn 5 kan ze als eene oorfpronkelyke ziek¬ 
te aangemerkt worden. 

4. Smakelyke faufen kunnen'hier toegeflaan Levens 
worden, indien ’er niet te veel olieagtige in- wys. 

gredienten in komen. Alle zuur word hier goed 
geoordeeld. * 

R 4 De 

(0 I(n:erus. Cg) Hydrops. 
(h) Confiimptio. (i) Paralyfis. . 

Deeze woorden onzes Schryvers moeten met eenige 
bepaaling verftaan worden, om dat ’er gevallen kunnen 
zyn, waar in het zuur in zoo groote overvloed in de maag 
is, dat derzclver kooking bedorven word, in welk ge¬ 
val de Eetluli ook verminderd of bedorven word, en 
de Lyder zuure oprispingen heeft. Elk ziet dat het 
geeven van zuur hier de ziekte vermeerderen zou, en 
onze Schry ver zelf raadt deezen Zieken, §. 6., het gebruik 
van Braakmiddelen. Zy moeten ook tot fpys gebruiken 
gebraaden vleefch, vleefch-fop of Eieren, eh by de maag 
verfterkende middelen konnen dan gevoegd worden op- 
flurpende poejers, als kreeft-oogen , rood koraal enz., 
gezegelde aarde die, behalven eene opflurpende , ook 
eene fcherpheid verpompende kragt in zig heeft, loog¬ 
zouten uit 4e afch van verbranden planten, gelyk zout 

vaij 
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De Avondmaaltyd moet gemakkelyk te ver- 

teeren zyn, en een uur of twee voor dat mea 
naar bed gaat gedaan worden. Het ryden word 
uitmuntend geoordeeld. De flaap moet matig 
zyn, en de lugt helder. 

5. Indien de Lyder bloedryk is , óf de ziek¬ 
te van een opftopping der uitloozingen komt, 
open dan een ader, en in geval van zuure op- 
jifpingen , pyn in het hoofd, walging in de 
maag, loomheid, zwaarte, of indien een Kel¬ 
derkoorts (k) of gebruik van flaapmiddelen 
(1) zyn voorgegaan, zoo geef een braakmid¬ 
del (m), en naderhand een ilaapmiddel (n); 
purgeer vervolgens , inzonderheid indien de 
Maandfionden (o) opgeflopt zyn , en wel met 
Calomela. D^ Tin^mra Sacra is ook uitnemend,' 
genomen zynde in de hoeveelheid van een on¬ 
ce teffens. 

De volgende Purgeer-pillen zyn in dit geval 
ook zeer goed. 

Pil. Kuff. Stomach, e Gumm. Extract. Rud. 
Tart. Vitriol. a4 dr. g, 01. Nuc. Mofch. Still. 
Menth. ad gtt} ij. m. f Pil. No. X3c* om ’er 
tweemaal op een week vyf van te neemen. 

Geef tegeh den nagt, na de werking van 
elk purgeermiddel, hartflerkende droppels zon¬ 
der flaapmiddelen (p). Dus 

Jq. Ceras. Nig. unc ij. Cinnam, Fort. Mi- 
rah. ad dr. iij. Sp. Menth. Lavend. Comp. 

fcr* 

Tk) Crapula. (1) Narcotica. 
(m) Emeticum. ('n) ParegoTicura. 
(o) Menfes, (p) Opiata. 

van Aliem enz^ en diergelykc middelen d;e tegen het 
zixiiï overftain. • 
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fcr. ij. SaL Folat. 01 gtt, xl. Syr. e Succ. Ciu\ 
mc Haujlus. 

6. Purgcer-en bittere middelen komen hier 
wel te pas, als ze zamen gemend zyn. 

9:. Rad, Gentian, fcr, j. Sunm, Jbjynth, Rom, 
Sem, Cardam. ^Tm, Rad. Galang, ad dr, JJ Lort, 
Aurant, fcr, ij. Caryoph, gr. xv. infunde in Aq, 
Buïlient, unc vj. Colat. add. Fol. Senn. dr. iij. 
SaL Tart. fcr. $ coque Ê? Colat. unc iij. adde 
Sp. Lavend. Cump. Sal. Volat. 01, ad gtt. xL. 
Syr. de Spina Cerv. unc £. m, f. Potïo. 

7. De volgende droppels kunnen dienen om Als ze 
los te maaken of te verplaatlen zu’ke fhm gevanfterk 

vogten , die van fterk drinken of diergelyke 
komen, 

Elix. Propriet, unc jj. Elix. Vitriol, dr. j. m. 
om’er 5 alle morgen, met een flok trekfel Card. 
Bened. of Franfche wyn, 40. droppels van tc 
neemen. 

Of. 
9;. EIiX‘ Propriet, unc vj. Elix. Vitriol, dr. iij. 

Tin^* Mart. Mynfigt. fcr, ij. m. tot het zelfde 
einde. 

8*. Als het bloed verarmd is doorflerk drin- Als het 
ken , of dat de Maandftonden opgeflopt zyn , 
en de hitte van het weder het gebruik van 
flaal toelaat, 

Elix. Propriet. TinSt. Chalyb. ad m. om ’er, 
twee- of driemaal daags, 15. droppels van te 
neemenmeteen flok Tmü. Stomach, of Aq. Puleg. 

9. In geval van bevingen en geraaktheid (q), y^rzcld 
1^, Sp Lavend, Comp. Elix. Propriet, ad om ’er, metbc- 

twee - of driemaal daags, 40. droppels van tc vingen, 

jieemen met een glas Franfche ’wyn. 
R 5 Of 

Ql) Parilyfij. 
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Of 

Sp, Lavend. Comp. Tt^nSè. Crocl Aurant. ad 
unc J}, m. tot het zelfde einde. 

Voor- lo. Het volgende kan algemeen gebruikt wor- 
^'hriften dienflige uitloozingen. 

inaïle^ Z^doar. Incis, ad dr, j. Sem. 
^QSdWtn.Cardam. Min. dr. g. Sumtn. Abfynth. Rom. dr. 

j. g. Cort. Aurant. Skc. unc g. Crocl. Caryoph. ad 
^ fcr. j. Coccinell. gr. x. Fini Alb. ife ij. Stent Ji- 

mul frigide per'tres dies^ om van het zelve, 
doorgegooten zynde , vier lepels te neèmen 
één uur voor, en één uur na den eeten, 

Of 
Cort. Aurant. Ree. unc ij. Rad. Gentian, 

dr. ]. Sp. Ardent. Sacch. tb ij. Coccinell. fcr. j. 
om ’er loo. droppels van te neemen voor eea 
dofis met eenig vogt. 

Het volgende fchynt nog beter te zyn. 
9:. Cort. Aurant. Skc. unc j. Rad. Gentian, 

dr. ij. Sem. Cardam. Min. Zedoar. ad dr. j. Ca¬ 
ryoph. Crocl ad Jcr. j. Coccinell. gr. x. Sp. Vini 
Gall, tb j. ƒ. Tm^mra. tot het zelfde einde. ‘ 

Of . ^ 
Cort. Aurant. unc j. Rad. Gentian, dr. vj.p 

Sp. Vini reSltf. unc xij. infunde f. a. Colat. add. 
Sp. Sulph. p. C. dr. vj. om ’er 20. of 30. drop-J 
pels van te neemen voor een dolis. 'I 

II. Hier volgen zulke middelen die men voor^ 
de vuifl: voorfchryft, en gebruikt kunnen worden 
daar geeflryke mengfels ondienffig zyn. 

9r. Rad. Gentian, dr. ij. Summ. Abfynth. Rom.' 
Rug. ij. Calam. Arom. dr. ij. Cubeb. dr. j. Cort. 
Aurant. dr. ]. g, infunde in Aq. Bullient. unc xx. I 
Colat, unc xv. adde Aq. Abfynth. Mag. Comp. Aq. ' 
Gentian, ad unc j. m. om ’er, twee - of driemaal 
daags, vier lepels van te neemen.. 

12, Het 
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ï2. Het volgende is zeer dienltig. 

Kad, Gentian. Zedoar. Galang, Sem. Car- 
dam. Min. ad dr. j. Cort. Aurant. dr. ij. infun- 
de in Aq. Bullient fe j. Colat. adde Aq. Abfynth. 
Boson. Comp. ad unc ij. Sp. Lavend. Comp. unc JJ. w. 
om ’er tweemaal daags zes lepels van te nee- 
men. • 

13. Doet ’er, voor die een waterig geitel voor 
hebben, Fin. Chalyb. by, in plaats van zamen-^Sf® 
gefielde wateren. Als ’er een algemeene 
heid der Zweetopeningen (r) is, met veel 
zweet verzeld , word het trekzel (s) van Kina 
met wyn geoordeeld van grooten dienfl te 
zyn; gelyk ook een maatig gebruik van koude 

baden. 
Indien flaapmiddelen (t) volflrekt noodza- 

kelyk worden, zoo doet ’er verwarmendehart- 
fterkende middelen by (v), gelyk Crocus. Caftor. 
Sal. Volat. Succ. enz. 

14. Indien de ziekte blyft duuren , na dat Indieii 
men met de flaapmiddelen (x) is uitgefchei-^e^^^f^- 
den, maak dan blaaren , geef braak-, buikzui- 
verende, verwarmende bittere middelen, en 
raad vervolgens de koude baden aan. 

Als ze komt van eenige harstogt, zyn blaar- 
trekkingen, braakmiddelen (y) , ^ koude baden, 
ruime lugt, en vermakingen dienftig,'tefFens 
met dienftige Maagmiddelen (z), gelyk te vo¬ 
ren is vodrgefchreeven. 

15. Als ze komt van de opftopping (a) van Van op- 
eenige uitloozingen, bevorder die, en gebruik 

Maag-ioozin* 
gen. 

(r) Pori. (s) Infufio. 
(t) Narcotica, (v) Cardiaca, 
(x) Opiata. (y) Emetica. 
(z) StOKiachica. (a) SuprefliQ. 
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Maagmiddelen. Gaa op dezelfde manier voort, 
als deeze ziekte een toeval is in andere ziek¬ 
ten. Indien ze veroorzi^kt was door te veel 
gebruik van thee, laat oie allenskens nagelaa- 
ten en in derzelver plaats een glas roode wyn 
gedronken worden , of het trekfel van Kina in 
roode wyn. En, eindelyk, laaten de koude baden 
bezogc worden. 

i6. Rhibarber te kauwen is goed in de mees¬ 
te van deeze ziekten , inzonderheid indien ze 
met gr00te hardlyvigheid verzeld zyn. 

/ ^ 

GEBREK VAN VERTEERING (a> 

I* T TEt gebrek van verteering , is eenig 
JlJL mangel in de Maag , 't welk belet dat 

de gegeeten ipyzen eene bekwaame Chyl ver- 
fchaffen om het bloed te vervullen, en de dee- 
len van het lighaam te voeden. 

2. Dit kan dezelfde oorzaaken hebben met ge¬ 
brek van eetluft (b) , gelyk ook gnlzigheid , 
hondshonger (c), veel flaapen na heteeten, * 

het 

(a) Apepfia. (b) Anorexia. 
(c) Fames Canina. 

* Of de flaap na-dièt eeten eene oorzaak deezer ziek¬ 
te kan zyn, znllen veelen aan twyfFeien. Wy weeten 
door ondervinding, dat de levendige en natuurlyke 
werkingen in den flaap gelukkiger, dan alsVy waaken, 
geoefFend worden. En dewyl de behoorlyke verteering 
onzer fpyzen van de werking der maag en darmen, ne¬ 
vens den toevloed van verfcheiden vogten, als kwyl , 
maag en darmfap levcrvogt , gal en alvleefchfap af- 
h'irigt» die wederom door de oefFening der leven¬ 
dige en natuurlyke werkiiigen worden opgewekt, ja de 
natuurlyke werkingen zei e zyn , blykt het hier uit dat 
de verteering onzer fpyztn in den Üaap gelukkiger ge- 

fchied 
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liét gebruik van onbekwaam voedfel, verkeer¬ 
de eetlull (d), fpys-(e) en Chyl-loop (f), het 
te lang houden van .yoedfel, een algemeene 
zwakheid der fpieren^g), gebrek van dienftige 
kwyl enz. 

5. Deeze ziekte is gemeenelyk verzeld mét Kente- 
bléekheid des aangezigts, oprifpingen (h) van kenen, 
raauw onverteerd voedfel , werkeloosiieid , 
vadfigheid na het eeten, en een zoete walgag- 
tige fiïiaak, zomtyds gulzigheid, en, in anderen^ • 
gebrek van eetluft , nu en dan met walging, 
braaking en fpanning omtrent de kolk van 
het hart (i) en den buik. 

4. Als ze komt van een Kelderkoorts (k),' Voortc- 
of het eeten van Ipyzen die te hard om te ver- kcncn^ 
ceeren zyn, word ze gemakkelyker geneezen, 
dan als ze erffelyk , of van eenige inwendige 
oorzaak is. Na dat ze eene geheele kwaade 
gefteldheid (l),lyfwater (m),of geelziigt (n) heeft 
te weeg gebragt, word ze gemeenelyk onge- 
neeslyk geoordeeld. 

5. De Levenswys kan hier dezelfde zyn als Levens¬ 

in gebrek van eetluft (o), alleenhk mag de^^/^* 
wyn in dit geval vryer toegeilaan worden, 

mits 

• (d) Pica. Ce) Lientcria. 
(f) Paflio Coeliaca. tg) Mufculi. 
(h) Erudatio. (i) Scrobiculus Cordis. 
(k: Crapüla. (1) Cachexia. 
(m) Anafarca. (n) léterus. 
(o) Anorexia. 

fchied. dan als wy waaken. Waar by intn ook voegen 
kan, da^: door de beweeging, na het gebruik.van fpys, 
de raauwe Chyl in de melkvaten gedrukt word; en ik 
meen dat men het daarom voor een vallen regel ter be- 
waaring der gezondheid houden kan, dat het beter is 
na den eeten ftil te zyn, en een maatige flaap te beb- 
ben, dan zig te beweegen. 
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mits dat die de oorzaak der ziekte niet is; nü 
en dan kan ook een. weinig brandewyn met 
flangewortel van dienit zyn, 

Genee. Geneesmiddelen, in gebrek van eetluft 
aing. voorgefchreeven^zyn alle dienftig, en kunnen 

hier van nut zyn. Maar het volgende kan ge-' 
bruikt worden, als gebrek van eetlufl: met ge- | 
brek van verteering zamen gaan, gelyk dikwils 
gebeurt. | 

Applicetur Ventriculo Empl Stomach. Mag. fu^ \ 
per Aliitam 'Extens. cum OL Mach. vel Nuc. j 
Mofch. ^ Menth. ad Illitum. j 

Fulv. Caftor. gr. vj. Serpent. Virg. Croci. ; 
Spec. Diamb. ad gr. iv. Extract. Gentian, gr, 
Xv. 01. Cinnarn. Nuc. Mofch. ad gtt. j. Confect, 
Alkerm. q. f. f. Bolus, om eenige Weeken lang i 

dagelyks een uur na het middigmaal te nee-' 
men. i 

Of 
7. ^c. Conf. Abfynth. Rm. fcr. i. Fulv. Cinnarn, 

fcr. £. Cort. Aurant. ext. gr. xv. Rad. Angel. . 
Hifpan. Lign. Aloes ad gr. v. Zinzib. gr. iij. i 

01. Menth. Caryoph. ad gtt. j. Syr. e Cort. Citr. ^ 
ti. f f. Bolus, op dezelfde wys te neemen. 

Of 
8. Fulv. Cort. Winter. Cinnarn. addr. iij. Cort, '\ 

Aurant. dr. j.jj. Croci. Macis. Caryoph. Nuc. Mofch. 
Spec. Diamb. Rad. Angel. Hhpan. ad fcr. j. Sem. ; 
Cardatn. Min. Zinzib. ad dr. Conf. Abfynth. Rom. . 
unc]. Syr. e Cort. Citr. q. f. f. Elect, om ’er drie- 1 
maal daags de grootte van een Notemuskaat j 
van te neemen. i 

^ Of i: 
9. Cort. Aurant. Cort. Citr. Caul. Angel. Rad. |! 

Zinzib. Cond. Succ. Kerm. ad unc 01. Cinnarn, i 
F^uc. Mofch. Caryoph^ Macht ai gtt* iv» Syr. de j 

Mctith, j 
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Menth, j. ƒ. ƒ. op dezelfde wys te nee- 
men. 

Of 
10* 9?. Puh, Cinnam. CorUAurant. FoL Mentb» 

ad dr, j. Extract, Gentian, dr, ij. CrocL dr, j. Zm- 
zib. Piper. Long, Cajior, Rad, Serpent. Vïrg» Macis. 
Lignt Aloes, Rad, Angel. Hispan. Contraj^ Caryopb» 
act Jcr. j, Coccinell, gr. xv. 01, Nuc, Mojcb, gtt. 
vj. Sjr. Limon» q. f, f. Pil, x. e dr. j. om ’er tvvee- 
of driemaal daags vyf van te neemen. 

Of 
11. CrocL Rad, Angel. Hispan. Lign. Aloes» 

ad dr. j. 01. Cinnam. Nuc. Mofcb, Menth. ad gtt, 
vj. Saccb. Alb, tfe^. Sp, Lavend. Comp. unc^.Mu» 
cilag, Gumm. Trag. q, f.f, Trochisci, in de mond 
te houden, naar believen, inzonderheid na de 
maaltyd. 

Of 
12. 9f. Nuc. Mofcb. Cinnam. Macis. Caryoph. 

Croci. ad fcr, ], Sem, Cardam. Min, Rad. Angel. 
Hispan, Contraj, Lign. Aloes. Zinzib, Coccinell, ad 
fcr.^. Puh. Cort. ext. Aurant. dr. j. Saccb. Alb, Unc 
ij. m. f. Puh, om-’er twee- of driemaal daags 
dr, j-dJ. van te neemen, met eenige lepels wit¬ 
te wyn. 

13. Het volgende Julap. kan by gelegenheid 
gebruikt worden met één van de voorgaande 
Geneesmiddelen. 

Aq. Ceras. Nig. Cinnam, Fort. ad unc iij. 
Sp. Lavend. Comp. unc JJ. Syr. de Mentb, unc j. Sp. 
Mentb. dr, ij. m. 

Of 
14. 1^. Aq. Cinnam. ten. unc iv. Angel. Comp. Mi* 

rob. Epidem» ad unc j. Sp. Lavend. Comp. CrocL 
ad dr. üj. Svr. e Cort. Citr. me j. m. ƒ• 
Julap. 

Ook 
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Ook 

I Sp, Menh. Lavend, Comp. Tinct. Croci ad iHi 

om ’er dikwils met eenig vogt dertig droppels : 
vaii te rieemeii. 

, 16. In Waterige (p) gefléllen. 
9:. Cinnam, me£, Sem, Cardami Min.dr.j, Md~ 

cis. Nuc- Mofch, Caryoph. ad Jcr, j. Lign. Jlpes. 

Zinzib. Coccinell. ad fcr^ inf unde in Fihi Alb, 

Ife ij. Colat. add. Sacch. Alb. unc j. J5- Lavend. 

Comp. Croci ad unc]. m. om ’er, twee-of drie¬ 
maal daags, vier lepels van te neemen. 

17. Indien de Lyder Geel^ugtig (q) of wa^j 
terig is, moeten ’er Staalmiddelen (r) gevoegd 
worden by de welriekende (s) Maagmiddelen 
te voren voorgefchreeven. Indien de ziekte 
nog hardnekkig blyft, kunnen de StaalWaters 
dienll: doen. Neem in agt, dat geduurende de 
geneezing heete hartfterkende middelen (t) 
fpaarzaam aan kinderen , en zulke die vail een 
bloedryk geitel zyn, moeten gegeeven worden j 
uit vrees voor brandige ziekten. Het kan. 
dienilig zyn die, als het noodzakelyk is,- met, 
eenvoudige wateten te mengen. 

HONDSHONGER (a). 

I. *|"\E Hondshonger is een vermeerdering vaii 
aJ eetluil boven het geen aan het geftelj 

natuurlyk is verzeld met braaking; maar als ze 
daar niet mede verzeld is , maar gepaard 
met eenvervaldergeeiten,of een flaauwte (b),; 

en 

' (p) Leucophlegmatici. (q) létericus. j 
(r) Chalybeata. (s) Aromatica, (t) Caïdiacar i 
(a) Fames Canina. (b) Deliquiïim. » 
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cn koude van de uiterflé deelen^ word zeKoe- 
honger (c) genoemd. i . 

2. Dee^e kan komen van te fehielyke ver- 
teering (d) , wat daar ook de oorzaak in het 
menfchelyk lighaam van zyn moge ; -van te 
groote uitloozing; van zuur te vry gebruikt; 
van wormen en zwangerheid. Indien de 
oorzaak uitwendig is , en braaking , ande¬ 
re hevige uitloozingen of flaauwtens (e) die 
verzeilen, veroorzaakt ze dikwils een geheele 
kwaade gefteldheid (f) , waterzugt (g), fpys- 
loop (h). In zwangerheid is ze niet ge¬ 

vaar lyk. 
3. Laat de fpys ^ die gebruikt word, vet zyn, ^ 

de fans rykelyk en olieagtig 3 en wel voorzien 
met boter: vergun ook geleyen 5 en rykelyk zoe¬ 
te wynen gelyk fek enz. 

4/ Indien de Lyder bloedryk is , zoo open 
een ader ; geef naderhand een braakmiddel (^i), 
en herhaal dat naar vereifch van zaaken. Schryf 
ook verzagtende purgeermiddelen voor ; en 
laat zoo wel het braak- als purgeermiddel fler- 
ker of zwakker zyn, naar maace er braaking 
of loslyvigheid by of niet by zyn. Scaa den Ly¬ 
der toe vryelyk te drinken vette foppen, onder 
de werking der purgeermiddelen ; en gerfte- 
water, zeer dik gemaakt, onder dat der braak¬ 
middelen. Geef, na de werking van beide, een 
olieagtige flaapverwekkende (k) Drank. On- 
derfleld zynde^, dat de maag, van haar üym (1) 
beroofd , de hoeveelheid van haar natuurlyk 

S vogt 

(g) Bulimia, (d) Diseftio. (e) Deliqulum. 
(f) Cachexia, (g) Hydrops, (h) Lientena. 
(i) Enieticum. (k) Paregorieum. (I) Mucus, 
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vogt vermeerderd of haar zamenftel veran¬ 
derd is, dan kunnenfterke fmeltingen (m) van' 
Arabifche gom in gerftewater dienftig zyn ; ge- 
iyk ook olieagtige geneesmiddelen, Ilymen (n) 
en likkingen (o) van BaJf, Ferm, Sperm, Ceti 
enz. in groote overvloed genomen. i 

5. Indien de braaking of buikloop (p) blyft,i 
en verzeld is met flaauwte, moet men, na de| 
dienffige uitloozingen , in ’t by zonder op dee-i 
ze toevallen agt%eeven. Geef daar voor vrye- i 
lyk flaapmiddelen (q), indien de Lyder niet' 
llaapzugtig (r) is. 

6. Indien een te ruim gebruik van byflaapen 
oorzaak van de ziekte is, geef dan Sal. Frunell,^ 
Sacch. Saturn. Camphor, enz., verkoelende Aman-i 
deldranken, en andere dienftige verkoelende: 
middelen; ^ maar indien ze komt van zwan-1 

gerheid, I 
✓ 

(m) Solutio. (n) Mucilago. Co) Linélus. 
(p) Diarrhoea, (q) Opiata. (r) Lethargicus. 

* Onze Schryver fchynt hier de Kampher te tellen i 
onder de verkoelende middelen , volgende daar in hec^ 
gevoelen van veelen onder de oude , en van Hoffmani 
onder de nieüwe Schryvers. Anderen nieenen, en niet;! 
zonder reden , dat zy onder de verwarmende middelenl 
hoort. Niet te min heeft men daar van ouds aan toe-,i 
gefchreeven de kragt om de mannen tot de vermenging] 
onbekwaam te maaken. En fchoon ook deeze kragt i 
van zommigen in twyiFel word g(?trokken, zal nogtans i 
onze Schryver , waarfchynelyk om die reden het ge-1 
bruik van Kampher in dit geval hebben aangeraaden. ] 
’t Schynt ons toe, dat men zig, ten minften zoo lang 
dit gefchil aan den fpyker hangt, op diergelyke midde-j 
len alleen niet verhaten moet. Men heeft veele dingen, j 
die de oude Schryvers gezegd hebben van de middelen, ] 
die het vermogen van byllaapen, verflerken of verzwakken il 
raaken , naderhand bevonden alleen op vooroordeelenfi 

of 1 
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gerheid, is het de manier de begeerde dingen 
toeteftaan. 

Bittere middelen kunnen dienftig zyn , na 
dat het blykt dat de ziekte overwonnen is. 

VERKEERDE EETLUST(a)OF 
MAAGDENHONGER (b). 

i. T'^E Verkeerde Eetliifl of Maagdenhonger, is Om- 
een onnatuuriyk verlangen om gevoed fchry- 

te worden door zulke dingen , die fchadelyk 
of onbekwaam om te voeden geoordeeld wor¬ 
den. 

2. Deeze ziekte is zelden ooripronkelyk, Oor- 
maar zomtyds • de uitwerking van een ylende 
zwarte galziekte in de Mannen ; groene 
koorts (c), opHopping der Maandflonden (d), 
of derzeiver voortkomh: omtrent de tweede óf 
derde maand der zwangerheid in de Vrouweh; 
óf anders kan ze erifelyk zyn in Kinderen, van 
eenige oorzaak hen aandoende of huisveitende 
in de Moeder. 

^ 3. Magerheid , kwaade kouleur des aange- Kenter 
zigts of een uitgeteerd aangezigt (e), en on- 
regelmaatige uitloozingen verzeilen gemeenelyk 
deeze ziekte. 

4. Als ze toevallig is, word ’er van geoor- Voor- Sc? ^ 

2 

(a) Pica. (b) Malacia. Cc) Chlorofis. 
(dj Menfes, (e) Facies Hippocratica. 

of bygeloovigheid te ruften ; derhalven als 
honger van de hier gemelde oorzaak komt , ziet eik 
wat hy te doen heeft om derzeiver gewogt weg te 
fieeiiien , zonder dat hy verkoelende middeien nodia 
heeft. 

nen. 

TT_? 

r 
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deeld uit de oorfproukeiyke ziekte ,* als ze lanj 
duurt, bederft ze beide de vafte en vloeibaars 
deelen. Als ze een gevolg is van een ylends 
zwarte galziekte , is de geneezing bezwaar 

lyk* 
Levens» 5- Voedzaame fpys word hier aangepreezeij 

wys. niet dienllige beweegingen. i 
Genee- 6. Indien de Lyder bloedryk is , open dai| 

zing. een ader , geef een braak- en purgeermiddel | 
dan taalmiddelen (f), en gaa voort als in gei 
brek vanVerteering (g). Zie pag. 268. enz. Als zcj 
van zwangerheid is, gaat ze gemeenelyk ovei| 
voor de verloting, en vereifcht geen byzon! 
dere geneezing. Indien ze toevallig is, moe; 
men agt geeven op de oorfproukeiyke ziekte | 
en naderhand kan het gebruik van ftaalmid: 
delen dientig zyn. ^ i 

B R A A K I N G. 
/ % ] 

Om* ï. Y^E is een Ituiptrekkendebewecj 
fchry- ging van de Maag, waar door het geei 

' dezelve bevat naar boven door den mond uit 
geworpen word, in plaats van door het Maagj 
portier (a) neder te daalen. 

Oor 2. De Braaking kan inwendig veroorzaak 
laak. worden, of van te groote overvloed van ge 

nomen voedfel , gelyk in^de Kelderkoortzeii 
(b) gefchied , of van deszelfs hoedanigheid 
als zynde te traf, of niet overeenkomendil 
met het getel; ook van eenige byzondere ge; 
neesmiddelen of vergiften, of van een Etterj 

, gezwej 

(f) Chalybeata. (g) Apepfia, 
(a) Pylorcis* (b) Crapula, 
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gezwel (c) in de rokken (d) der maag ^ Ze 
kan ook veroorzaakt worden door een ziekte 
in de vogten der maag , of dat derzelver ze¬ 
nuwen aangedaan zyn , gelyk gebeurt in tee- 
ringagtige, uitgemergelde , lamme en bedor- 
vene geftellen, of in zulken die ilerke drinkers 
geweell: zyn. Ze kan ook uitwendig komen 
van flagen, onaangenaame gezigten, kwaade 
reuk, en zeilen op de zee. Ze is dikwils toe- 
^’’allig , gelyk in het kolyk (e) , het bort 
(f) 5 buikpyn (g) , wurmen , verlloppiiigen 
(h), koortzen, zwangere vrouwen enz 

3. Indien ze oorfpronkelyk is , word 
eeril: een ongemakkelykheid in de maag ^ge¬ 
voeld; maar indien toevallig , in andere aee- 

lOTH• - , 1*1 \^oor* 
4. Na Kelderkoortzen is een Braakmg diü- 

wils dienftig; maar als ze voortkomt van ver¬ 
gift , te veel braak - of purgeermiddelen, 
gezwellen in de maag, hevige Hagen, kolyk, 
bort, kwaadaardige koortzen , en als ze zeer 
hevig is in zwangere Vrouwen , word ze ge- 
vaarlyk geoordeeld, indien men ze niet in tyds te 
hulp komt. Anderzins , indien ze oorfpron- 
kelyk is, word ze niet gevaarlyk gehouden , en 
als ze toevallig is, hangt ze ai van de oor- 
fpronkelyke ziekte. t « 

5. Moutige vogten moeten vermyd worden; 
falie, kruis en munt of thee word goed geoor- ^ * 
deeld. Brandewyn, hoendernat, fagoe, brood- 
nat (i) met wyn, fyne zuiker en Notemuskaat 

- ^ Sc* w’^or- 

(c) Abfceffus. (d) Tunica, (e) Paffio litaca. 
(f) Cholera. . (g) Dolor Colicus. (h) ObtlriK^io. 
(i) P^nada. 
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worden dienflig geagt : maar niets dat te vall¬ 
is n)oet gegeeten worden. Ruft en flaap moet 
men involgen. 

6. Indien de ziekte oorfpronkelyk is, en de 
Lyder bloedryk, zo open een ader en geef na¬ 
derhand een braakmiddel (k), ten zy 'er een 
Ettergezwel (1) in de maag zy. Indien de Ly-r 

der zeer zwak is, zal het trekzel van Carduus 
met OxymeïL Scillit, mc JJ. of Sal Vitriol, fcr, j. 
voor de eerfte reize genoeg zyn. 

Na de werking, 
T}r, Mithrid. fcr, j. Spec, Diamhr, Crocu 01 Cin^ 

nam, Menth, act gtt, j. Laud. Londïn, gr. j. Syr. de 
Menth. q. ƒ• ƒ• Bolus, aanftonds te neemen. 

Of 
Flawed, Aurant. dr.J^. Philon. Rom. ExtraB. 

Gent, ad fcr. j. 01. Cinnam. Nuc,. Mofch. ad gtt. j, 
Syr. Lirnon. q. f. f. Bolus, na de werking van hét 
braakmiddel te neemen , en 'er de volgende 
drank boven op te drinken. 

Aq, Ceras, Nig. Mentb, Cinnam. Fort. ad 
dr. vjh Syr. de Menth. dr. iij. Sp. Ladend. Comp. 
dr. j. m. 

Of 
Aq. Cinnani. ten. unc j. Theriac. MTirak 

ad dr. vp Syr. de Mecon. unc. Sp. Menth. TM, 
CrocL ad dr. Laud. Liq. gtt. xv. m. f. Haujius, 
Geef ook dikwils weinige droppels Sp. Lavend, 
Comp. in een glas wyii. 

7. Het volgende miftiikt zelden. 
1^. Succ. Lirnon. uncg. Sal.Abfynth. dr.j. Sacch.Alb. 

Paruin, m. f. Haujius. twee of- driemaal daags 
te herhaalen. 

Of 

(k) Emeticum. (I) AbfcefRis. 
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Of 

Succ. Limon. unc ij. Sal. Abfyntb. dr. j. 
Aq. Cimam. Fort. Ceras. Nig. ad urn ]■ Sacch. 
Alb. nu om ’er, na elke braaking, twee le¬ 
pels van te neemen. 

8. Indien dit niet helpt , en ’er zwakheid 
kopit, moeten wy onzen toevlugt neemen tot 
fla^pmiddelen (m) , welke gegeeven moeten 
wórden in dofes , overeenkomende met de 
noodzaakelykheid die daar voor is. 

A(i, Cimam, Fort, Ceras, Nig, ad dr. vj. 
Laud, Liq, Sp, Lavend, Comp, ad gtt, xl. Syr, de 
Mecon, dr, ij. m, f, Haufius, tweemaal daags, 
of naar vereifch van zaaken, te herhaalen. 

Of 
Conf, Flaved, Aurant, fcr, ij. Laud. Londin. 

gr, j. g. 01, Nuc, Mojch, Cinnam, ad gtt. j. Syr. 
de Mecon, q. ƒ•ƒ• Bolus, om of alleen, of met de 
voorgaande flurpdrank (n), te neemen. 

Geef een bekwaame tyd aan deeze flaap- 
middelen om hunne werking te doen, en her¬ 
haal die naar gelang, vermeerderende of ver¬ 
minderende de gift, naar maate de ziekte het 
zal vereiflchen. 

9. De volgende (looving (o) kan dienftig 
zyn. 

Bacc, Jump, Lauri ad unc£, Nuc, Mojch, 
Macis, Caryoph, ad unc j, Cort. Qranat, Fl, Ba- 
laufi, ad dr, ij. Herb, Menth, MeliJJ, ad in, j. 
Cr oei, dr, coque in Fini Ruhr, ib j. jj. Aceti. 
Vini Alb. tbjj. Colat, add. Sp. Vin, Camphor, tb 
g, Theriac. Lond, unc g. Opil Crudi. gr. x. m. f. 
Fotus. met linne doeken Warm te gebruiken. 

S 4 ^ Nader- 

(m) Opiata.. (n) Hauftus. (o) Fotus. 



280 NIEUWE OEFFENING 
Naderhand 

10. OL ^mygcL Duk, unc ], Camphor, fcr^ 
j. OL Nuc. Mofch. Caryoph. Macis. Mentb. ad 
gtt. iv. Sp. Lavend. Comp. dr. iïj. Opii gr. vj. 
m. om daar mede de plaats der maag te be». 
flryken. 

Of 
9:.^ BaJfam. Ferm. mc 01. Mach. per Expr. 

dr. ij. 01. Menth. Caryoph. ad gtt. vj. Laud. Liq. 
Syd. unc^. m. tot het zelfde einde. 

11. Deeze Pleifler is dikwils gebruikt voor 
Kinderen. 

^ Mithrid. unc J. Fulv. Croci. 01. Macis. per 
ExpreJJ'. ad fcr. j. tn. ^ Extende Super Alutam 
Ventricuh adpücandwn. 

Voor Vol wallenen, 
Tkeriac. Ven. mc j. OL Mac. per Expr. dr., 

ij. OL Nuc, JMofch. Aïenth. ad gtt. iv. m, 
Inflappe Braaking dikwjls gefchiet in een 
en koude flap of koud geftel , zyn de geneesmiddelen 

(p)> Pag- 266. §. 10, 
If, 12. dienftig. 

hardly- Indien ’er hardlyvigheid komt in een hevige 
jlghcid. braaking, moet de dofis van het flaapmiddel 

een weinig voorgaan, of met het purgeermid¬ 
del gepaard worden ; de gift van het laatfle 
Haar gelang vermeerderd zynde met opzigt op 
het flaapmiddel. En laat de gedaante in dit ge¬ 
val eer vaf: dan vogtig zyn. 

Braakin» 13* geval van Braakingen ’s morgens, 
gen ’S geef dan eerfl een ligt braakmiddel (q), enlaa- 

’ernaderhand, geduurende eenige morgens, 
twee pinten trekfel van Kardiius gedronken 
worden; vervolgens kunnen de Geneesmid te¬ 

len 
(p) (O Emcticura* ^ 
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len, gebruikt wordende in de verloeren Eetluil, 
ziepag. 262. enz., voorgefchreeven worden. 

14. Indien ’er een Ettergezwel (r) in de Maag Van een 
komt, worden de Geneesmiddelen uit There- 
binthyn, met Balfam. Ferm. en een afkookfeU'^^^' 
van zweetdryvende houten , dienftig geoor^ 
deeld. Gaa anders te werk als in geval van een 
Etterborh: (s). Zie pag. 145. enz. 

15. Als de Braaking komt van flagen of AJshet 
pletteringen, zoo openteen ader, geef Sperma^m 
Ceti met Fulms Rhei, en het Decodt, Péüor, 
Maak, insgelyks, gebruik van deeze ftooving: 

OL Rofar. Jq. Hangar, ad unc j. Camphor, 
dr, j. Sp. Lavend. Comp. Jr, iij. 01. Succin. Jcr. 
ij. m. 

16. Als ze van een afgaande Koorts is, gelyk Als ze 

dikwils gebeurt in de koude, zoo tragt die niet, een 

ten zy de ziekte zeer dringende zy, doormid-j^^^^” 
delen"^ tegen het braaken (t) te verhinderen, 
maar zet ze liever voort met trekfel van Car- 
duus, en gaa te werk gelyk in de fcherpe Koort- 
zen. Zie pag. 202. enz. 

17. Als ze komt van een miflige lugt , ge^ 
lyk gebeurt in Aamborflige en uitgemergeldemiftigc, 
geftellen, zoo vergun Rhynfche wyn, hui, thee,lagt* 
waterpap enz., en vermyd moutige vogten en 
veel vleefch'fpys. 

18. Als ze is van het gebruik van fterke 
Braakmiddelen, laaten dan derzelver overblyffelsfterke 
met gerftewater wel van de maag afgefpoeld^I^akj 
worden, en als ’er Itilftand gekomen is-j geefj™ ^ 
d^n een aas of twee heulfap (v) alleen , of in 
een dienllige Bolus, en herhaal dat naar ver- 

-S 5 eifcii 

(ï) Abfceffus. (s) Empyema, (t) Andemetiga, 
(v) Üpuim. 

j 
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eifch van zaaken. Brandewyn is hier dikwils van 
goede uitflag. Denk om aderlaaten, indien de 
Lyder bloedryk is. Een purgeermiddel (x) 
met Kalomela en een flaapmiddel (y) is zom- 
tyds noodzakelyk om de omgekeerde worms- 
wyze heweeging (z) te heriflellen. De Succ, 
Limon. en SaL Abfynth. milRn zelden in dit ge-. 
val verligting te geven. 

Van te ip- Als ze veroorzaakt is door te fterk een 
Herke purgeermiddel. 
purgeer- ConfeSt, Fracafi. f. m. fcr. ij. CoralL Ruhr 

pp^fcr,], Terr. Japon, Boli Armen, ad gr, xv.Ol. 
Cinnam, Nuc, Mofch. ad gtt. j. ConfeSè. Alkerm. q, 
f,f. Bolus, tegen den nagt te neemen, en naar 
vereifch van zaaken te herhaalen. 

20. Als de Braaking verzeld is met Buik- 
gepaard loop (a), moeten bieragtige yogten vermyd; 
gaat met j^aar roode wyn , in matigheid , toegeflaan, 
f en het DecoSi. Alb, gebruikt worden voor ge- 
ioop* -I i 

woone drank. 
Pulv. Rhei.fcr. j. ConfeSt. Fracajl. f. m.fcr. 

ij. Land. Liq. gtt. xv. 01. Cinnam. gtt. ij. Syr. de 
Mecon. q. f. f. Bolus, tegen den nagt te neemen, 
en naar vereifch van zaaken te herhaalen met 
de volgehde flurpdrank: _ 

Aq. Cinnam. ten. mw ij. Mirab. dr. vj. Syr. 
Croci unc^. Sp. Lavend. Cotrtp. dr. j. m. 

21. En indien het nodig is, 
Aq. Ceras. Nig. Memh. ad me iij. Theriac, 

Epid. ad urn]. Conf. Fracajl. ƒ. m. dr. ij. Bol Ar- 
men, CoralL Ruhr, ad dr. j. JJ. Syr. de Mecon, de 
Mentb. Sp, Menth. ad dr. iij. Laud. Liq, gtt, xxx. 

m. om, 

(x) Catharticum. (y)Opiata.'(z) MotusPe^^taltic^s,, 
(g) Diarrhoea, 

I 
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m. om, na elke afgang of braaking, ’er twee 
of drie lepels van te neemen. 

22. Als ze komt van te vrye gebruik van 
olieagtige of vette lighaamen, zyn zuure din¬ 
gen 5 gelyk Limoenfap enz. en witte wyn, 
dienftig. 

23. Als ze komt van onaangenaamé gezig- 
ten of vertooningen , word ze geneezen met 
flangenwortel op brandewyn en aangenaame 
reuken. 

24. Braaking van zeilen word voorgekomen Als ze 
door veel wyn te drinken. van zei- 

In zommige geflellen wordze geneezen door^^^^^* • 
ruft, en het genot van een vrye lugt boven op 
het dek. Aangenaame zuure dingen zyn dien¬ 
ftig in het geval zelve, en ook zig te houden 
in dezelfde plaats en geftalte. Maar inzonder¬ 
heid is dit mengfel van veel nut bevonden. 

9:. Jq, Menth. unc vj. Sp. Menth, unc ij. Con- 
feEt, Fracajl. dr, ij. Syr, de Mecon. unc j. Sp. Sal. 
Pulc. gtt, L. m. om ’er zomtyds twee lepels van 
te neemen. 

ONTSTEEKING (O in de MAAG. 

I, Maag 'word gezegd ontfteekcn te Om- 
zyn, als eenig deel derzelve verknaagt, 

of tegennatuurlyk opgefpannen is , ’t zy dit 
is door eenig fcherp knaagend ding, door den 
mond ingenomen , of een brandige geftel- 
tenis. 

2. Ze openbaart zig zelve door pyn , hitte, Kente- 
opfpanning, en klopping in het deel, rekkin- keilen* 

gen 

(a) Inflammatio. 
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gen door de rug, een gezwel in of omtrent de 
kolk van het kart (b), kwelk of gezien of ge¬ 
voeld kan worden , moejelykheid van flikking, 
en ademhaling , pyn in ’t niezen , geeuwing 
enz. Indien ze hevig is en van lange duur, 
is ze zomtyds verzeld met een inwendige brand 
en hevige dorll, terwyl de uitwendige deelen 
koude gevoelen. 

3. Als ze voorkomt vanvergiften,verzwee- 
™gen (c), fcirreuze gezwellen, ontlleekin- 
gen of koortzen , word ze gevaarlyk geoor¬ 
deeld. 

Levens- 4. De Levenswys kan dezelfde zyn als in de 
wys- Keelontfleeking (d) -of Zydewee (e) | maar de 

beweeging moet weinig zyn, de flaap veel, 
en het lighaam moet flap gehouden worden 
door verzagtende klyfteeren van vet vleefch- 

Genee- 
?ing. 

nat. 
5. Indien ze veroorzaakt word door eene 

brandige gefteltenis, laat dan de aderlaating naar 
vereifch van zaaken herhaald worden, en geef 
de balfemagtige middelen (f), voorgefchreeven 
in hetZydewee,en Keelontfleeking. Ziepag.214. 
enz. 137 enz. g. 90. enz. Als ze van een fcirreus 
gezwel is,gebruik dan dezelfde inwendige midde¬ 
len als in harde Kliergezwellen (g) en kankers. 
Indien ze in een Ettergezwel (h) verandert, be¬ 
handel ze dan als een Etterborfl (i), of raad een 
Jangduurig gebruik van EmpL Flor, Unguent, of 
de Miicilag. tot pillen gemaakt, of Balf, Capiv. 
in melk. Als ze voortkomt van iets dat te heet 
^oorgezwolgen is, fchynt het zeer dienflig dat 

(b) Scrobiculüs Cordis, fc) Ulcera. (d) Angina, 
(ej Pl-euritis. (f) Balfatnica. (g) ScrophuljC. 
(h) Abfceflus. (i) Empyema. 
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'er aanftoiids eenige koude vogten gedronken 
wordén. Indien 'er pyn in de maag komt, 
van te groote veelheid van genomen voedfel, 
raad dan een Braakmiddel (k). 't Is opmerke- 
lyk dat in zommige menfcnen de beweeging, 
maar in anderen de flaap , de verteering (1) 
betl bevordert. Als ze van doorgeflikte byten- 
de middelen is, behandel ze dan als een vergift* 
Indien de pyn koorts veroorzaakt, open dan 
een ader , geef losmaakende klyfleeren , en 
vermyd heete hartfterkende middelen (rn). 

B O R T (a). 

1. TT Et Bnrt is een overvloedige ontlading Onv 
JL JL van een bitter, groen, doorfchynend 

vogt, beide door braaking en floelgang. 
2. Dit kan komen van allerlei oorzaak, wel- Oor* 

ke de maag en het maagportier (b) , de gal- zaak» 

blaas, galvoerder (c) en alvleefchfap-pyp (d) 
zoo aantafl, dat ’er een groote of fchielyke 
affcheiding van de gal en het alvleefchfap (e) 
veroorzaakt word. 

3. ’t Is verzeld met fluiptrekkingen (f) in de Kente- 
darmen , en walging in de maag, een fchie-kenen, 

lyke en kleine pols , koud zweet , en koude 
aan de uiterde deelen , hoewel zomtyds de 
pols groot en fnel is , en dan volgt ’er een 
koortzige ongedeldheid. Daar word op deezen 
tyd meer uitgeloosd dan ’er ingenomen was. 

’t Is 
1 

(k) Vomitoriuin. (1) Digeftio. (m) Cardiaca. 
(a,) Cholera, (b) Pylorus, (c) Porus Bilarius. 
(d),Du61:Lis Pancreaticus. (e) Succus Pancreaticus. 
(t) 'ConTulfiones. 
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’t Is verzeld met dorfl, groote walging , eri 
tegenftand van vafl voedfel. Braaking of ftoel- 
gang volgt gemeenelyk telkens op het drinken. 
Indien deeze ziekte eenige Weinige dagen 
duurt, volgt ’er gemeenelyk een flaauwte (g) , 
en fluipen. Het is allergemeenfl in het 
midden en einde der zomer. Als ,het met ko- 
lyk (h) verzeld is, word het gekend door een 
bittere fmaak in den mond, en een groene kou- 
leur van het geen opgeworpen word. 

Voor- 4- ^ veel meer gevaarlyk dan een gemee- 
tekenen. ne braaking en buikloop (i). Indien de Lyder 

fterk is, de ziekte niet hevig, en ’er geene 
toevallen gezien worden , behalven walging, 
braaking en afgang, is het zoo gevaarlyk niet 
als wanneer ’er koud zweet is , een leuterende- 
pols , een flaauwte, en inzonderheid als het 
in den ouderdom komt. Maar indien veel- ^ 
vuldige flaauwtens de * uitloozingen beletten, 
terwyl de gefleldheid daar to^ nog blyft; en ’er 
een zwelling is in de kolk van het hart (k), met 
een bleek uitgeteerd aangezigt (1) , is ’er geen " 
hoop. In een regt Bort, eindigt de buikloop 
gemeenelyk voor de braaking , ’t welk voor 
een goed teken gehouden word. 

Levens- 5- De beweeging moet zeer gemaatigd zyn, 
wys. en de flaap aangemoedigd worden. Laat de 

drank, hier zyn Decoöè, Alb, indien het nodig 
is, met by voeging van KaL TormentilL Biftort. 
FL Rofar, Ritbr, Een weinig baneel-water , of 
peft-water , nu en dan gedronken , is niet 
kwaad, indien ’er geen koorts gemerkt word. 
In geval ’er iets, dat eenigOns vafl: is, fmaake^ 

lyk 

tg) Syncope, (h) Pafiio Iliaca. (i) Diarrhoea. 
(k) Scrobiccilus Cordis, (l) Facies Hippocratioav 
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lyk kan gemaakt worden , geef dan brood- 
nat (m) of falie-nat, met witte wyn» Note- 
muskaat, en zuiker. 

6, In galagtige of zeer bloedryke geitellen, Genee 
moet het niet al te fchielyk geflopt worden, zing ia 

Indien de Lyder bloedryk en galagtig is, 
dan een ader, en indien de kragten het toelaa-^^j^^ ^ 
ten en de toevallen hevig zyn, geef dan Jcr, j. 
Ipecacuann, of ten miniten een maatige hoeveel¬ 
heid trekfel van Carduus, of Deco^. Hord, met 
een weinig OxymeL Scillit, En na de Operatie, 

9.% Aq, Ceras, Nig, Cinnam, Fort, ad unc j. 
Succ, Limon, dr, vj. Sal, Abfynth, dr, j^, Sacch» 
Alb, dr. j. Opa Pur, gr, j. ƒ. Hauftas, aan- 
ilonds te neemen. 

7. In den tuflchentyd kan ’er een klylleer ^ 
de Jusculo Fervec. Pullino absque faïe , alle 
uur ingefpoten en , na eenige herhaalingen, 
by een derzelven bygedaan worden , Fitellum 
mlus Ovi Theriac, Androm, Diafcord, f m, ad dr. 

Indien dit niet helpt, gaa dan te werk als in 
geval van Braaking, pag. 278, 279 §. 7 én 8. 
Geef vervolgens een Bolus mtt Rhabarber , na¬ 
derhand een pynilillende (n) klylleer, en gaa 
dan te werk als in geval van koorts. Indien 
de braaking en buikloop (o) beide blyven, en 
gevaar aanbrengen' vaneenraauwigheid (p)der 
maag en darmen , ’t welk gekend word door 
het voor den dag komen van fchiiimige Ilym 
en bloed, met onverdraagelyke krimpingen, 
Iaat dan de Balf, Capw, altydmec deklyfteer in¬ 
gefpoten worden,of anders Hymen (q),oliën enz, 

en 

(m) Panada, (n) AnodTOum. (o) Diarrhoea, 
(p) Ei^coriatio. (q) Macilago. 
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en laat vleefchnat, tot Jil (r) gekookt, voor éeii 
klyfleer gebruikt worden. Geef ook hier iber- 
ke fmeltingen (s) van Arabifche gom voor ge- 
meene drank. Laat dit het voorfchrifc (t) 
van een klyfleer zyn. 

1^. Gelat» e Pedibus VituL unc viij.Jxung. Por- 
cin. Mucilag» Gumm» Tragac» act unc iij. Balfam. 
Capiv, unc j. VïtelL Ovor. duor. Laud. Liq. Sy^ 
denb. dr. ij. m. f. Enema ^ lang in te houden. 

Slaapmiddelen (v), in een bekwaame dofis ge- 
geeven zynde, zyn de laatlle toevlugt. 

Als ze 8. Als ze komt van te fcherpe dingen als fpys 
van gebruikt, by voorbeeld , Rad. Raphan. Ruft, 
fcherpe Lyder bloedryk is, open dan een ader, 
^pyzen blaaren , en geef ligte hartflerkende 

middelen (x) , geleyen , flymen en klyflee- 
ren , indien het nodig is, gelyk te voren ge¬ 
zegd is. ■ ■ ' 

g. Zomtyds gefchiet 'er alleen braaking ; 
in welk geval ^ een behoorlyke tyd na de wer¬ 
king van een braakmiddel (y), een purgeermid¬ 
del (z) kan gegeeveii worden. 

Pil. Ruff. Smnach. e Gunm. ad gr. xv; 
Sal Succ'in. gr. v. 01. Nuc. Mofch. gtt. f. Pil. v. 
om ’er twee tegen den nagt teneemen, en de 
overige den volgenden morgen, indien het no¬ 
dig is. 

Of 
Puk. Rhei fcr. j. Senn. gr. xv. O/. Cïnnam* 

gtt. ij. m ƒ. Puk. ’s morgens te neemen. 
Indien ’er vermoeden is, dat het purgeer¬ 

middel niet in de maag kan gehouden worden, 
geef 

(r) Gelatina. (s) Solutio. 
(t) Foriiuila. (v) Opiata. (x) Cardiaca» 

■ (y) Emeticum. (z) Catharticuni. 
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geef dan eefi aas Laudanum, een kwartier eer 
dat het genomen word. 

II. Als ze het Kolyk (z) verzeli^i^ is de ge- 
iieezing van beide dezelfde* 

ZODE (a). 

i. h /^Een wy gertieeiielyk 'Zmle noemen ^ Öni- 
is een pynlyk gevoél van hitte of 

fcherpheid, op byzondere tyden , omtrent de 
bovenhie opening van de maag. 

2. Deeze word onderfleld voort te komen van .Oor* 
de fcherpheid of zuurheid der vogten , of zaak. 

inhoud der maag , veróorzaakende eene ligte 
rauwigheid (b). Oude vogten, azynoffpeceryen, 
kunnen dezelve veroqrzaaken. Zommige ge^ 
{lellen zyh daar aan meer onderhevig dan an- i 
dere; en , miffchieii , word ze allergemeenih 
gevonden in bloedryken en galagtigen. 

3. De ongemakkelykheid word eèrfl gevoeld K^nte- 
ömtrent hét zwaardwyzc krakebeen (c). Haare^^*^^^“ 
aankomfl is onzeker, indien ze natuurlyk of 
onafhankelyk is; maar indien toevallig, komt 
ze gemeenelyk fchielyk na het eeten of drin¬ 
ken. 

4. Ze is zomtyds zoo groot dat ze een v/al- Voort«- 
ging, hoofdpyn (d) of draajing (e) veroorzaakt, kenen. 

Komende in Koortzén word ze kwaad ge¬ 
oordeeld ; anders is ze zelden gevaarlyk, hoe¬ 
wel altyd moejelyk. . 

5. Dunne fpys, beflaande uit gerflewater, Lévens- 
broodnat(f), fagoe , vet vleefchnat , oliën wys. 

T en 

(2) Paflio Iliaca. (eV Cardialgia. (b) Excoriati®. 
(c) Cartilagü Xipboides, (d) CephaJalgia. 
tc) Vertigo, (f; Panada. 
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en geleien , worden hier dienftig geoordcelch I 

6. Een behoorlyke hoeveelheid van allerlei i 
fchaalag^e poejers (g), gelyk oeller-fchelpen, 
kreeft-oogen, mifien zelden deeze kwaal te ge^ 
neezen ; of nog zeldzaamer ^ de binnenfle rok 
van een gedroogde krop van een vogel, tot i 
poejer geftooten, en daar van qmtrent een vie* 
rendeel loots teffens genomen , inzonderheid, 
als de maag bynaar ledig is. ' 

7» Het volgende is gemakkelyk 5 veilig en| 
nuttig. 

9;. Püh, Teft. O/lrear, vel Cretce Aïb, unc j. 01 
Nuc. Mofch.gtt.'w m, voor 4. of 6. giften. 

Het volgende is nog kragdger. 
9r. Lhdv, e Chel. Canc, SimpL OcuL Canc. ppt, 

CoralL Kubr, ad dr, ij. Pulv, Gumm, Tragac, 
Sacch, Alb, ad dr, j. O/. Nuc. Mofch. Cinnam^ 
ad gtt, iij. ƒ. Chart, vj. om ’er, twee- of drie¬ 
maal daags 5 één van te neemen, met eenige 
lepels van de gemeene Amandeldrank (h). 

8. De Lyder kan ook altyd by zig draagen 
eenige van deeze koekjes. 

Puh. leji. OJlrear. unc iv.- Cr et. Alb. unc 
ij. CheL Canc. SimpL OcuL Cancr. ppt. ad unc j. 
Sacch. Alb. unc v j. Bol. Armen. Terr. Japon, dd dr^ 
ij. Coccinell. dr. j. OL Cinnam. gtt. xv. Mucilag. 
Gumm. Ti 'agac. q. f. f. Trochifc. dr. j. Pen dentes ^ 
om ’er twee voor een dolls te neemen. 

H I K (a). 

I. Hik is een Huip trekkende beween 
ging van de llrot (b), flokdarm (c), 

maag, 
(g) Pulvcres Teftacei. (h). Emulfio. (a) Singultus^ 
(bj Larynx, (c) Oefophagus. 
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iiiaag ^ middelrif (d) of andere deelen der 
borft (e). 

2. Ze Word veroorzaakt door alles wat in Oor- 
ftaat is de vezels deezer deelen te prikkelen,zaafc, 

gelyk dikwils door te veel te eeten of te drin¬ 
ken; óf anders door iets te eeten dat te droog 
is, gelyk brood of biflehuit; of weder anders 
door gebrek van bekwaam Voedzel, drinketx 
van koude vogten , of den aanval van een 
kwaadaardige koorts enz., en ook kan ze of' 
Dorlpronkelyk of toevallig zyn. 

3' Ds oorlpronkelyke Hikken zyn gemeen, Voorfó- 
tnaar niet gevaarlyki, dan zomtyds in den 
ierdom; maar een toevallige, gelyk ook die in 
•oode loopen (f) komt, word altyd voor kwaad 
phouden ; gelyk ook die in Aamborftigheid 
,g) en aanvallen van braaking. De oorfpron- 
telyke komt by toevallen weder, maar de tOe- ' 
tallige zyn bynaar geduurig. Die van Volheid 
tomen, worden minder gevaarlyk geoordeeld 
lan van een tegenllrydige oorzaak *. 

'f 2 4. De 

(d) Diaphragma. (e) Thorax, (f) Dyfenteria. 
(g) Afthnia. 

over een met het zeggen van Hippoirates 
n men ziet ook door Ondervinding , dat niet alleen 
likken maar ook allerJei zoorten krampen voo" 

'entl If ^ bnitengcwoonc uitloozin- 
en v«n bloed of andere vogten gefchied zvn Zelfs 
xrt men dit uit het Aagten der heeften, dk', at ze 
u byna hun bloed verloeren hebben, eer ze den adem 
itb aazen , nog verfeheiden geweldige beweegingen en 
rekkingen vencKmen^ Oe reden bierkan fchynt fe zym 
m dat er, wegens het verlies der vogten. in de wel¬ 
ige nog overig zynde , eene ongerègelde beweeping is • 
Ik. ^kleinlle word 
lede gedeeld , zal het daar door gebeuren dat ’er 
enuwgeeften tot zommige Ipieren vloejen , terwyl aa- 
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Levens- 4- De Levenswys is hier'dezelfde met dJe iilj 

wys. Aèmborfligheid. ^ ^ i 
Genee- 5- Een toeval hier van in kinderen en zom-j 

zii’g- tyds in volwaffenen , word gemeenelyk wegj 
geriomeri doof eenige dunne vogt te drinken, 
of door de pols in het gewrigt lierk te druk¬ 
ken ; maar iridien dit niet helpt, gaa dan 
met kinderen te werk , naar gelang als met 
volwalTenen. De Hik van ledigheid word 
zomtyds geneezen enkel door te eetén en te 
drinken; maar indien ze van volheid is , er 
’er geene tekenen van ledigheid gezien worden; 
indien ze lang duurt, 'en gevaarlyk word, geel 
dan een ligt braakmiddel (h) van het trekfel 
van Car dims j en leg fchielyk daar na een blaas- 
trekpleifter (i) , ’t zy dit gefchiet of niet : ol 
in geval dit niet helpt , kan een droppel ojj 
twee Anys , Notemuskaat öf liever Kanéel| 
olie, twee-of driemaal daags, genomen wori 
den met een weinig Suiker of Diafcordium ; er| 
dikmaaler vyftien droppels Sp. Lavend. Comp\ 
JM. Croc. Cajlor. ad met Suiker , drinkend(| 

(h) Emeticum. (i) Veficatorium. 

dere daar van beroofd blyven: zo dat die fpieren, toj 
welke de toevloed van geeüen nog blyft , zig roet ee:| 
buitengewoon geweld zullen zamen trekken. Orj 
dertuffehen moeten wy ons ten lioogften verwonderen; 
dat de Alwyze Werkmeefter der dierlyke Ughaameni 
dat zoo gewilt heeft; dewyl de bloedioop , door niicj: 
del van de overblyvende beweeging der fpieren / no 
eenigen tyd overblyvende , in zeldzaaroe gevallen no 
gelegenheid kan gegeeven worden , oro in deeze war 
hoopigen toeftand het lighaam met nieuwe vogten O] 
te vullen , of men de Lyders nog behouden kon, ’ 
welk na zwaare neusbloedingen, buikloopen , en dier 
gelyke uitloozingen , daar geen groote vaten gekwetl 
zyn, niet t’ecnemaal onmoogelyk fchynt. 

I 
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daar op een weinig /Iq, of liever Sp. Menth. 

6. Indien dat niet helpt, 
Puh. e Chel. Canc Comp. ir.j. Croci, Caflor» 

ad fcr. j Rad, Serpent. Firg. Contraj. Arigel. Mispan. 
Camphor, ad gr. xv. Sal. Folat. C. C. gr. xij. Sue* 
dn. Fl. Benjoin ad gr. viij. Mofch. Amhr. Grif. 
Opa ad gr. ij. 01. Nuc.. Mofch. Cinnam. ad gtt. ij. 
Theriac. Andr. fcr ij. Baljam. Peruv. fcr. ]. Conf. 
Alkerm. q.f.f Boli iv. om ’er , om de vyf of 
zes uuren één v,an te neemen met vier lepels 
van de volgende drank. 

Aq. Ceras. Nig. unc vj. Cinnam. F'ort. unc 
}j. Angel. Comp. Syr. Cr oei. ad iinc j. Sp. Menth. 
Lavend. Comp. Croci ad unc JJ. Sal. jFdat. 01. dr. 
ij. m. f. Jiilap. 

Sp. C. C. TinEt. Succin. ad om ’er dikwils 
pp een dag, met eenig vogt, 40. droppels van 
te neemen. 

7. Verbaaftmaaking van den Lyder zal hel; 
foeval dikwils wegneemen; en Iterke Nies¬ 
middelen (k) kunnen bekvvaamelyk beproefd 
worden. Indien dit alles mogt miflen, kan de 
Lyder behandeld worden als in geval van een 
crampige Amboriligheid (l). 

(H,' SterB«taforia. (kj Afthma Spasmodiciim, 

TWAALF- 
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TWAALFDE AFDEELING. 

BEET van een SLANG* 

Om- I. IN de Beet van een Slang , fchynt ’er eenl 
fchry. 2eer kleine hoeveelheid van het vergift! 

van dat fchepfel onmiddelyk in hpt blo^d inge^i 
flort te worden, waar op fchielyk een fleepvan! 
byzondere toevallen volgt. 

Oor- 2. Deeze Ichynen veroorzaakt te worden; 
zaak. door de prikkels (b) of fcherpftekende zout., 

puntjes (c) van het vergift. ^ , 
Kente- 3. De toevallen zyn een feherpe pyn in heti 

kenen, gewonden deel, verzeld met een zwelling, diej 
eerft rood is, dan blaauw , en zig zelven ah! 
lengskens in het rond verfpreit; liaauwte, een! 
fchielyke , flappe en zointyds tuffchenpoo-i 
zende pols , walging in de maag , gen galag.s 
tige fluiptrekkende braaking, en koud zweet. | 
Zomtyds word ’er pyn gevoeld omtrent den? 
navel , en indien het vergift door de natuur-; 
lyke kragt van den Lyder niet overwonnen? 
word , volgt ’er fchielyk de dood op. Indiep^ 
de Lyder herflelt, blyft de zwelling voor eenirj 
gen tyd ontfleeken ; of als de andere toeval-i 
leii verminderen , word de wond flimmer, en 

daar! 

(4; yenena. (b) (c) Spiculac Salina^. 
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daar druipt een vuile etteragtige vogt (d) uit; 
daar komen kleine puiftenop rontom het zelve, 
en het geheele vel vertoont een geele kouleur. 

4. AlIeSIangen-beetenzyngevaarlyk, indien Voorte- 
het vergift teifens in de wond ingelaaten word, kenen, 
anders niet. Hoe heeter het weder of het kli¬ 
maat , hoe meer de Slang getergt of hoe groo- 
ter de hoeveelheid van het ingeüort fenyn is, 
hoe flimmer. 

5. De geneezing ziet of onmiddelyk op het oenee- 
gewonden deel, oftragthet vergift, reeds met zing. 
Eet bloed vermengd, t’onder te Hengen. Nog 
een heet yzer , nog de Slangen-fleen, nog zout 
van Slangen, nog kopping met vlyming (e), nog 
verwyding en bezorging der wónd met Ung, 

? behoeven beproefd te worden, zedert 
de Slangen-reuzel (f) zoo uitmuntend een mid¬ 
del bevonden is , indien ze aanftonds op de 
wond gelegd, en wel daar in gewreeven word, 
weinige minuten na dat de beet ontvangen is. 
De hoeveelheid van dit vet, moet gefchikt 
worden naar vereifch van het ingeilorte fe¬ 
nyn, indien dat eenigfints kan gekend worden, 
maar als het fenyn eens volkomen inthet bloed 
gekomen is, zal zelfs dit byzondere hulpmid¬ 
del milTen. Indien 'er derhalven na de beet 
eenige minuten zyn voorby geloopen , moet 
men zig niet alleen op uitwendige middelen 
vertrouwen, maar ook inwendige gebruiken. 
Indien het geitel of de toevallen dat aanwy- 
zen, kan de aderlaating toegeftaan worden: 
gaa dan voort oni flaap-(g) en zweetmiddelen 
(h) te geeven. 

T 4 Jq. 
(d) Sanies, (e) Scarificatio, (f) Axungia Viperaium. 
(g) Anodyna. (h) Diaphoretica. 
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6. Jq.Ceras.Nig uncï],Theriac,uncy£,Syr.Cmi 
unc Camphor, in Album. Ovi Solut. dr.j^. Conf. Al- 
kerm. dr. ij. Laud. Liq. gtt. xxx. m. f. Hau[t'us^ 
aanftonds te neemen, en om de vier uuren te 
herhaalen , met of zonder Laudanum, naar ver- 
cifch van zaaken. Of 

Sperm, Ceti, Jcr, ij. Sal. Volat. Viper, Vo¬ 
lat, Succ, Camph. ad gr, Vi\]. Laud. Londin. gr^ 
j. Conf. Alkerm. q, J. ƒ. Bolus, op dezelfde , 
wyze te neemen met de volgende flurp- 
drank (i). 

1^. Aq, Cinnam. ten, TheriacaL ad unc ]. j^, Syr, 
0 Cort, Citr. Cr oei, ad dr. iij. Sp, Nitr, Dulc, dr. j, | 
m, f, Haujlüs, 

7. Deeze Geneesmiddelen fehynen dienlligef 1 
dan die, welke, terwyl zy de doorwaaffeming (k) | 
bevorderen, het bloed ontfteeken; gelyk Thermo, \ 
^ndrom. Rad. Serpent. Virg. enz. ' ,| 

Na een overvloedig zweet, word het vb!*» i 
gende dienflig geoordeeld, om de fcherpe zout- | 
deeltjes (1) van het vergift te bewinden, en als in 
een fchee'de te lleeken*, en die veilig uit hel: | 
bloed te dryven. 

Spem Diatrag. Frig, unc. j. Milleped. ppt. 
Sperm. Ceti. ad unc j^. Conf. Mak. Cynosb. ad \ 
dr. vj. Syr. Alth. q. f. ƒ Eledl. om alle uur de j 
grootte van een Notemuskaat, met een dronk | 
van het volgende vogt, ’er van te neemen. ! 

T^, Gumm, Arab, unc ij. Solve in Decodi. Hord, 
ffe j. &? adde Vim Alb. Lisbon. Ib Sp, Nitr, 
Du^c. dr. vj. Syr. de'v. Rad. Ap. unci], m. ' 

Gemcene flymen (m) en likkingen (n)’, za' | 
men» 

Ti) Hauflus, (k) Diaphorefi^, (1) Spiculae $alinae, 
(m) Mucilago. (n) Lindus, [ 



/ 

DER GENEESKUNDE. 297 

jDengefteld van Sperma Ceti enz., kiini>en hier ook 
dienftig zyn. ^ 

. 'N, 

JBEET van een DULLE HOND. 

I» T^E oorzaak der toevallen volgende op de fOor. 
jLJ Beet van een Dulle Hond , word ge- ^aak. 

oordeeld te zyn de vergiftigde kwyl yan de 
Hond in het bloed ingeftort. 

2. De gevolgen van deeze Beet, zyn vliegende Kente- 
pynen over het geheele lighaam, inzonderheid kenen, 
omtrent het gewonden deel, zwaarmoedigheid 
en droefheid, oploopendheid, tuffchenpoozen- 
de pols, beevingen (aj en trekkingen (b) der 
zenuwen, inwendige hitte en dorfl, en, na eeni- 
gen tyd, de watervrees (c) en ftuiptrekkingen(d) 
op het gezigt van cenige vogten, welke die 
ook zyn mogen, ’t welk geoordeeld word een 
opbedriegelyk en eeiiflenrmig teken van dit ver¬ 
gift te zyn. 

^ 3. Alle Beeten van een Dulle Hond zyn ge- Voorte. 
vaarlyk,maar meer of minder, paar maate ze kenen, 
meer of minder diep zyn , de kwyl meer of 
minder befmet, meer of minder ingeftort , of 
de Hond door hitte meer of min getergd is 
enz. De watervrees is gemeenelyk een voor- 
looper van de dood, en gaat dezelve maar twee 
of drie dagen voor. 

4. De Geneezing betreft onmiddelyk de Gence- 
wond, of de toevallen die daar op volgen. zing. 

’t Is beft dat dc geneezing begonnen^ word 
lang, eer de watervrees gezien word. 
: T 5 De 

(a) Tremor, (b) Contraélio. (c) Hydrophobia. 
(dj ConvuKio, 

f 
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De Lever van den Hond, gebraaden en 

geeten, en Theriakel worden gezegd in de 
geneezing niets te beduiden te hebben. 

De Wond moet aanffconds verwyd, en met een 
heet yzêr gefchroeid worden ; en dan moeten 
^er dienftige verzweerende middelen (e) opge-^ 
iegd worden; of daar deeze behandeling niet 
goedgevonden word, kan koppihg met vlymingq 

) derzelver plaats vervullen; mits dat ’er Ufig. 
Mgypt. in het verband gebruikt, en kookend 
heet opgelegd word. Of 

üng. Ter eb, Ven. dr.^ ij. 
Camphor, dr, TM. Myrrb. 01. Terek ad dr, 

}, m. 
5. De geneezing der wond is even gemakt 

kelyk, als van eenige andere verfche wondi 
maar terwyl men de geneezing ondqr liandeq 
heeft, en na dat die afgedaan is, ’t zy ’er an¬ 
dere toevallen gezien worden of niet, moeten ; 
’er inwendige middelen gegeeven , en de vol- j 
gende manier in agt genomen worden. 

De Geneesmiddelen, in dit geval dienftig ge¬ 
oordeeld , zyn of pisdryvende (g) , of opflur- 
pende (h) , als Mtum, Terr. Lenm. Jgrimon, 
Oxylapath. Liche^i Cinerus, Terrejtris Ciner. Cancro^ 
rum Fluv. Gentian, Roja Syboejir. Canthar. enz. 

9.. Corall. Ruhr. ppt. Cret.ppt.Millip.Spec.Diatrag, 
Frig, ad uncSal Nitr, dr. ij. Sal* Volat. Succin^ 
dr. j. Camphor, fcr. ij. Conf. Cynosh. Mah. aa uns 
j. Syr. de Alth. q.f.f. EM. om ’er drie-of vier¬ 
maal daags de grootte van een Notemuskaat 
van te neémen; en ’er op te drinken een fmel- j 
ting van Arabifche gom in fontein water, 

(^) Digefliva. (f) Scarificatio. (g) Diuretica. : 
(h) Abforbentia. 
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fBet witte fuiker zoet gemaakt. n 
Uit de groote ontfteeking der keel en byleg- 

gende deelen, welke geoordeeld word de oor^» 
7aak der watervrees te zyn, fchynt het waar- 
fchyiielyk, dat die te behandelen gelyk een Keel- 
ontfteeking (i) zomtyds helpt. Daar is minder 
gevaar in deeze proef, om dat een watervrees 

• altyd doodelyk geoordeeld iê. Zoo ras die dan 
gezien word , tap dan rykelyk bloed uit de 
krop ader (k) , welk een geftel het ook zyn 
moge, en herhaal dat na bekwaame tuflchen- 
poozen. Dan kan ’er een trekpleiller (1) ge¬ 
legd worden, en de gemeene Amandeldranken 
(m) met Arabifehe gom, Sp. Nitr, Dulc. enz, 
gegeeven worden, indien ze kunnen gedronken 
worden, gelyk ook verkoelende flymen (n) en 
likkingen (o). 

Des niet tegenftaande, is het kragtigfle mid¬ 
del, dat men tot nog toe meent bekend te zyn, 
een dikwils herhaalde onderdompeling in zout 
water, voor of even na dat de toevallen ge¬ 
zien worden, hoewel het geoordeeld word ah 
lerkragtigfl te zyn, als het in ’t eerfh gebruikt 
word. De Lyder moet diep ondergedompelt, 
en zoo lang daar gehouden worden als het zyn 
kan zonder te verdrinken. En deeze indompe¬ 
ling moet verfcheiden reizen herhaald worden. 

STEEK van een HORSEL, BYE 
ofWESP. 

t De Steek van een U^rjel, of TVefp, is 
dikwils overmaatig pynelyk. 

In«ï 
(p Angina, (k) Vena Jugularis. (1) Epispafticum. 
(m) Enjulfio. (n) MucUago. (p) Linótus. 
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Indien de Steek of Angel deezer fcliepzelen 
in het vleefch gelaaten word, is het beft die 
daar uittrekken door het eind van een fleutel, 
of diergelyk werktuig, op het deel te druldcen, 
op dat de Angel, indien het wezen kan , op- 
klimme in deszelfs holligheid. Honing en 
olie , zamengemengd en uitwendig daar op 
gelegd, is de gemeene geneezing. Zommigen 
gebruiken met een goeden uitflag , geftooten 
Laurierbladen. Het volgende zal beter zym 

OL Tereb. Amygd, Dulc. TinÖè. Myrrh, ad 
p, <z, rn. Of 

OL Amygd Dulc. unc j. Sp. Lavend. Camp, 
Êf Sp. Vini Camphor. 01. Tereb. ad dr* ij. Tmh, 
Cr oei dr. j. m. f. Linim. 

Of 
Ung. Dialth. 01 Hyper. Laur. ad unc j. 

Sp. Vinï Gall Aq. Regin. Hungar. Tind:. Myrrh; 
ad dr. ij. Camphor, dr. j. Sp. Sal. Ammon, unc g. 
01 Succin. gtt. XV. m. f. Linim. twee- of drie¬ 
maal daags warm te gebruiken. 

BEET van de TARANTULA. 

De pyn verzeilende diQ Beet van de Tarantu- 
la is maar weinig, hoewel het deel fchie- 

lyk ontfteekt en blaauw word; en dan volgt ’er 
walging , moejelykheid van ademhaaling y 
flaauwte, beevingen, treurige klagtep al§ ’er 
naar gevraagd word , een zwaarmoedig uit¬ 
ligt , en de Lyder wyft op zyn borft. 

Haare Beet is allertenynigft in heet weder, 
en de toevallen komen gemeenelyk het vol¬ 
gende jaar weder. De Zangkunft word alleen 
geoordeeld te geneezen; maar dit moet dau een 

by'* 
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byzonder zoon zyn, ’t welk alleen door beproe^ 
ven kan gevonden worden. 

BEET van een MUG en WEEG¬ 
LUIS. 

INdien de Beet vers is, dan ^al men ze fchielyk 
geneezen door het deel wel te wryven met 

rots*Aluin, gefmolten in kwyl of water. 
Of 

Balf. Pemv Aq. Hungaar, ad m. 
Of 

01. Afnygd. Dulc. dr. iij. Sp. Vin. Camphor^ 
dr* ij. Oh Ter eb. Tinbt. Myrrh, ad dr. (l. m. 

Of 
9:. Aceti. Vin, Aïb. unc j. Aq. Hiingar. TinSt. 

Myrrh, ad dr. ij. Camphor. Jcr. j. 01. Amygd. Üiilc. 
unc £. m. 

GESUBLIMEERDE BYTENDE 
KWIK (a). 

ALs ’er Gefublimeerdé Kwik ingenomen is, 
volgt ’er kort daar aan een knypende pyn 

in de maag en ingewanden, met een opzwel¬ 
ling van den buik; die dan word ledig gemaakt 
door braaking of afgang van een flymige flof, 
met bloed vermengd; dan komt ’er groote hit¬ 
te en dorfl met koud ztveet, beevingen, ftuip- 
trekkingen (b), en eindelyk een ontfteeking (c) 
en heet vuur (d) der ingewanden (e). 

Een kleine hoeveelheid, miffchien vier of 

(a) Mefcurius Sublimatus Corrofivus. fb) Convul/iö* 
(c) Mammatio. (d) Gangraena, (e^ Vifcera. 
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i/yf aazen, van gefublimeerde bytende Kwit ^ 
kan aanftonds doodelyk worden. Om de uit¬ 
werking vart dit vergift voor te komen , zoo' 
geef aanftonds, een groote maate van warm 
rivier water; en na dat men een overvloedige 
üitloozing gekreegen heeft, beide door braaking 
en floelgang, geef dan i'ykelyk olie, Arabifche 
gom enz, in gerfte-water, Hymen (f) en lik- 
kingen (g), met OL Afnjgd. Dulc. Sperm. Ceti, 
Spec. Diatrag. Frig, enz, gelyk ook klyfteeren 
met Balfam. Capiv. enz. 

In geval dit of eenig ander vergift, in de 
maag ingerfomen was, zal een middel dat aan^ 
flonds door braaking werkt , regt verlig'ting 
doen toebrengen. Zulk een is koperroeft (h) , 
gegeeven in de hoeveelheid van één of twee 
aazen. Op dezelfde wyze word het vergift ge- 
neezen, dat veroorzaakt is door Rottekruid 
(i), Auripigment of SandaracR der Grieken. 

D^OENANTHE CICUTAE FACIE , 
SÜCCO VIROSO of ROODE 
STEENBREEKE. 

De roode Steenbreeke door den mond inge¬ 
nomen zynde, Veroorzaakt hitte en pyn 

in de maag, ftuiptrekkingen, verlies der zin¬ 
nen en een bloedftorting uit de ooren. Ze .. 
word gezegd de oogen op te fpannen , den 
mond te fluiten, en vergeeffche poogingen te 
veroorzaaken om te braaken, als ook den hik met 
opfpanning en zwelling, inzonderheid aan de 

kolk 
XO Mucilago, (g) Linens, (h) ^riigo aerts. 
(i) Arfenicum. ^ 
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,^olk van de maag , en na den dood veroor-^ 
^aakt ze eene vloejing van groene fchuimige 
ftof mt den mond. 

Een maatige veelheid van deeze plant, kan 
doodelyk zyn. De geneezing is dezelfde met 
die van gefublimeerde bytende Kwik , en 
moet inzonderheid door braaking bezogt wor¬ 
den. Op dezelfde wys moet iemand behandeld 
worden die wolfswortel fa) heeft door^ellikt 
welke minder vergiftig ^oordeeld wofd dan 
de roode Steenbreeke , en de dulle kervel fb) 
nog minder dan de wolfswortel. 

De geneezing van het vergift van kraan- 
oogen (c) j Indiaanfche beziën (d) , dolmaa- 

’ en mandraagers kruid 
(f) IS dezelfde met de voorgaande; en in k al¬ 
gemeen moeten alle vergiften uitgeloosd worden 
zoo ras als mogelyk is, of de maag en ingewan¬ 
den befchermd ivorden tegen derzelverfcherp- 
heid 5 haare ingang in het bloed ^ voorgeko¬ 
men of haare prikkelende kragt verzwakt 
worden. 

HEULSAP (a), 

J\ Ls cv HeuIJap in te groote maate gegeeven 
^ -V is, veroorzaakt het de toevallen van een 
Beroerte (b): in dit geval word het beftgeoor- 
jeeld eerfl vryelyk ader te laaten , vervolgens 
lanltondseen braakmiddel (c) tegeeven,met een 
'Veinig Sal. PltvioL in elke dronk van water; 

dan 

(a) Aconitam. (b) Ciccita. (c) Nua Vomica. 
<d) CocLiIus Indi. (e) Solanum. (f) Mandragora. 
(aj Opmin, (b) ApopIcxia.^(c; Emeticum. 
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dan blaartrekpleillers (d) te leggen , en nadèf-.^ 
hand fterke pisdryvende (e) ZHure middelen 
en loogagtige zouten (t) te gecven: in ande¬ 
re opzigten voortgaande als in een Beroer¬ 
te (g) , of als het tot een groote trap van 
llaap^igheid komt, als in geval van Slaap- ^ 
koorts (h). 

fenynige uitwaassemingen 
UIT DE AARDE. 

DEeze veroorzaaken gemeênelyk toevalleri 
van een Beroerte, waar voor het zeker- 

fte middel bevonden is , fpoedig in' de koele 
lugt te komen, of in koud water gedompeld t^ 
worden. M 

dertiende AFDEELïNG. 

Ziekten der Lever. 

G E E L Z U 'G T (a). 

Om- I. r\E Geelzugt is eene te groote hoeveel- 
fchijij LJ heid van galagtige ftof m het bloed, 
ving. veroorzaakende een geele kouleur op de op¬ 

pervlakte van het lighaam *. 

(d) Vcficatoria. (e') Diuretina. (f) Sales Lixiviofi. i 
(g) Apoplexia. (h) Lethargüs. (a) Itous, 
^ Deeze Omfchryving drukt, mynes oordeels, de na-1 

tuur deezer ziekte niét klaar genoeg «it: Want 

1 
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è. De ziekte kan veroorzaakt worden , of 

door vermeerdering van de hoeveelheid der zaak. 

gal, of door verflopping van de galbuis (b) , of 
eenige andere wyzen, waar’ door het mengfel 
van dat vogt met het voedfel in de darmen 
belet word. 

3. In een toevallige Geelzugt , gelyk van Kente- 
de beet van een hang , van de koorts enz., kenen, 

ziet de afgang geel, maar in eeü oorfpronke- 
lyke wit, ten zy die lang geduurd heeft. Hard- 
lyvigheid verzelt ook hetoorfpronkelykezoort. 
De geelheid aan de oppervlakte van het lig- 
haam is allerzigtbaarfl: in het witte vlies (c) der 
oogen. Alle voorwerpen vertoonen zig geel 
in de Geelzugt ; en ze is verzeld met een al- 
gemeene jeuking, ongevoeligheid, en bitter¬ 
heid in den mond. Zomtyds volgt daar ook gal- 
braaking en hik op. De pis is, in dit geval, geel 
en kouleurt bleeke lichaamen gelyk faffraan. 
Ze komt zomtyds na fterk drinken of hevige 
beweeging ; en in bloedryke geflellen is 
’er gemeenelyk een ontfteeking (d) mede ver¬ 
zeld. 

4. Ze is zelden doodelyk , ten zy de lever Voorte- 
of galblaas fcirreus zyn : maar als ze van een kenen. 

Slangenbeet is, ds ze gevaarlyk. Komende in 
de Koortzen omtrent de fcheiding (e), word ze 
voor een goed teken gehouden ; maar van 

V fteen- 
Cb) Daclus Bailiarius. (c} Tunica Albuginea, 
(d) Inflammatio. (e) Crifis. 

volgende blykt, dat ze komen kan zonder dat ’er te 
veel galagtige ftof in het lighaam is, B. V. in Lyders die 
van Slangen gebeeten zyn. Ik zou ze dan liever dus 
befchryven: De Geelzugt is eene verfpreiding van eene 
'geele kouleur over het geheele lighaam, voortkomende 
van eene onnatuurlyke vermenging der gal met het, 
bloed. 
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lleenagtige zamenvoegzels in de lever of gal¬ 
blaas , word ze voor ongeneeflelyk gehouden; 
gelyk ook indien ze hevig, en zeer lang ver¬ 
zuimd is. 

5. De fpys moet hier verdunnende cn zui¬ 
verende zyn. Het Floogduitfche fpa-water 
word dienftig geoordeeld. Haverpap en kan¬ 
deel metwyn, geneezende foppen en dranken 
met duizendpooten (f) , zyn dienllig. Snelle’ 
beweeging en een maatige flaap zyn voor- 
deelig. 

6. Indien flerk drinken of het opftoppen van 
eenige uitloozing is voorgegaan, indien de Ly- 
der bloedryk is , of’er vermoeden is van fcirreus- 
heid, of als ze komt na een fterke bev/eeging, 
en de Lyder flerk genoeg is , open dan een 
ader , en geef een zagt braakmiddel (g) van 
Ipecacuanna, Purgeer na het gebruik van het 
braakmiddel. 

7. Indien ’er geen ontfleeking (h) is. 
Tindt» Sacr, unc ij. Syr. de Spina Cerv. unó 

Elix, ppt, dr. j. TM. Cr oei. Sal. Volat. 01. ad 
dr.g. m. om ’s morgens te neemen, en twee- 
of driemaal in de week te herhaalen. 

Of 
]^. EleÜ. Caryocojiin. dr. v].ViniAlb.unciv. m. 

voor een flurpdrank (i). 
H 8. Indien ’er ontfleeking by is, 

Rad. Ciircum. dr. iij. Rub. Tinct. dr. j.jfj. 
Sal. Ihrf. dr. j. coqne in Aq. Cinnam. ten.. Ib 
Colat. unc v. add. Senn. dr. iij. Rhabarb. dr. j. 

Crem. Tart. dr. j. Croci. fcr. j. infunde iterum 
6? Colat. add. Syr. de Rhabarb. unc], m. om ’s 
morgens te neemen. Of 

(f) Millepedes, (g) Emeticum. (h) Inflanimatio. 
(ij Hauftiis. 
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Of 
FiL Ruff. - Stomach, e Gumm. ad gr. xvi, 

Sal Fokt. Succ. SaL Tart. Sal. Chalyb. ad gr. 
iv. Rejin. Jalap, gr. v. 01. Jiinip. gtt. j. Syr. 
e Spina Cêrv. q. f. f. Pilulae , zes voor een 
gift. Of 

Elect, è Succ. Rofar. fcr. ij. Pulv. Rhei Ja-‘ 
lappi ad fcr. j. Sal. Abfynth. Groei ad gr. v. 01, 
Mac. Chym. Nuc. Mofch. ad gtt. j. Syr. de Rha- 
harb. q-ff Bolus, ’s morgens te neemen. 

9. TufTchen de uitloozingen zyn ftaalmid- 
delerl (k) , fpeeeryen (1), verdunnende (m) 
zuiverende (n) en maagverflerkende (o) mid¬ 
delen dienflig. 

9:. Conf. Flaved. Aurant. Abfynth. Rom. ad uno 
Chalyb. ppt. dr. ij. Antihedt. Poter. dr. ]. Pulv. 

Aru Millep. ppt. Curcum. ad dr. ij. Rhei dr. ]. 
Groei. Cajior., ad dr. j. Syr. Limon. q.f. f. Eledè. 
om ’er driemaal daags de grootte van een 
Notemuskaat van te neemen , en ’er vier le¬ 
pels van eenig bitter trekfel (p) boven op te 
drinken Of 

Fji. Pulv. Millep. Sapon. Fen. ad unc Rad. 
Curcum. dr. iij. Groei. Gumm. Guaj. Spec Diamh. 
aa dr. j. Sal. Abfynth. Sal. Folat. C. C. Camphor. 
Piper. Long, ad dr. Syr. de Rhubarb, q. ƒ•ƒ. 
EleÜ. als voren te gebruiken. 

10. Als de ziekte brandig is, moet het flaal en 
de heete hartflerkende middelen (q) nagelaaten 
worden. Als de ziekte hardnekkig blyft, kan, 
na de dienflige uitloozingen, het volgende ge¬ 
bruikt worden. 

V 2 Sa- 

(k) Chalybeata, (I) Aromaiica. (in') Attenuantia» 
(11) Deterliva. (o) Stomachica. (p) Inföüo. 
(q) Cardiaca. 
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^ 9:. Sapon, Ven. unc Pulv. Millep. Curcunu 

Gumui. Arnmon. ad dvi ij. Cr oei. Sal. Abfynth. 
Sal. Volat. Succ, CoccinelL Mach. ad dr. JJ. Puh, \ 
Ari dr. j. Extract. Gentian, dr. ij. 01. Junip. 

^gtt. XX, Syr. e Cort. Citr, q. f. f. Pil x. e qua- | 
Tibet dr. j. om ’er tweemaal daags vyf van te 
neemen, met vyf lepels van de volgende i 
drank. • 

9r. Aq. Petros, une v. Lumhric. Mag. unc ij. i 
Syr. Limon. unc j. Tinbï. Cr oei. TM. Sal Tart.' 
ad dr. ij. m. Of 

9f. Pulv. Millep. Sal. Chalyh. Gumm. Ammon. •: 
Tart. Vitriol, ad Jcr. j. Croci. Rad. Ciircmn. ad * 

fcr. ij. f. Chart, iv. om ’er twee-of driemaal! 
daags één van te neemen met vier lepels van 
het volgende trekfel. 

* 9r. Rad. Curcum. Rub. Tinll. ad uncMilkp. 
Vivent. Cont. dr. ij. Croci. CoccinelL Cinnam. Sal i 
Tart. ad dr. j. Vini Albi tb ij. infunde ^ Cola. 

Of 
Millep. Vivent. unc iij. Vini Alb. tb ij. Aq. 

Raphan. Comp. unc iv. infunde £f in Colat. Solve . 
Gumm. Arnmon. dr. vj. Sapon Cajiil. unc adde 
Tint}. Croci. Sacch. Alb.- ad unc ij. m. om ’er twee- ' 
maal daags vier of vyf lepels van te neemen. 

12. De volgende pillen kunnen dienflig zyn, 
als andere dingen niet geholpen hebben. 

9-'. Sal Mart. Akes. Socotr. Croci. addr.j. Gumm. 
Arnmon. Myrrh, ad dr. ij. 01. Niic. Mofch. Mach. 
Jiinip ad gtt.x.f. Pil. No.cxl. om’er’s morgens 
en ’s avonds drie van te neemen , en ’er wat 
witte wyn boven op te drinken. 

13. De volgende zyn ook uitnemend als ’er J 
cenige flymigheid (r) of verftopping (s) in de 

klie- . 
(r) Vifciditas. (s) Obflruflio. 



DER GENEESKUNDE. 30^ 

klieren (t) is. Maar in dit geval moeten ze 
voor eenigen tyd gebruikt worden. 

Gumm, Ammon. Myrrh. Diagrïd. Spe8t. Hier. 
Pier. Sal. Chalyb. ad dr. ij. Gumm. Guajaci. dr.^ 
j. JJ. Calomel. Pulv. Ari Croci. Sal. Volat. Succ. 
Sal. Abfynth. Tart. Vitriol. Caftor. Campb. ad dr. 
j. Extract. Gentian, dr. ij. 01. Jmip. Macis» 
Nuc. Mofch. Cinnam. Menth. ad gtt. x. Tereb. 
Ven. q. ƒ. f. Pil. x. e qualibet dr. j. om ’er 
tweemaal daags vyf van te neemen, en ’er drie 
lepels van het trekfel, §.11. befchreeven, boven 
op te drinken. 

14. De volgende dieet-drank kan, geduuren- 
rende de geneezing, van dienfl: zyn. 

Rad. Oxylap. Cnraim. Rub. Tindt. v. Rad. 
Ap. Glycyrrh. Cort. Tam arise. Pace. Jump. Sem. 
Feenic. Dale. Swap. Rad. Zedoar. Galang. Cort. 
Aurant. Limon. ad me ij. Cinnam. Sal. Abfynth. 
ad dr. j. Nuc. Mofch. Piper. Long, ad dr. 
Caryoph. Macis. Croci. Coccinell. ad dr. ij. Millep. 
Vivent. fb j. Herb. Scord. Chelidon. Min. ad m. 

■vj. ƒ Ingred. pro Cerevis. Cong. v. vel vj. Voeg 
hier by , indien het nodig is, Limat. Chalyb. 

iS> De kookdranken (v) hebben in dit geval 
ook haar gebruik. 

Cort. Tainarifc, Rad. Rub. Tindt. Curcuni. ad 
unc JJ. Sal. Tart. dr. ij. coque in Aq. Font. q. f. 
Colai. ib j. affunde fuper Rad. Zedoar. Galang. 
da dr, ij. Mac. Croci ^ Nuc. Mofch. Caryoph. ad 
dr. Cinnam. Zinzib. ad fcr. ij. Aurqnt. Limon. 
ad No. j. Colat.* add. Aq. Mirab. unc iv. ^Sumat 
unc iv. Bis in die. 

Als de omloop van het bloed(x)flaauw is, doet 
V 3 ’er 

(tj Glandulae. (v) Decoéliones. (x) Circulatio. 
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’er dan by Vin. Chalyh. in plaats van Aq. Mirah^ 
16. Een warm bad van verzagtende kruiden 

is dienftig, inzonderheid als de ziekte lang ge-: 
duurd heeft. 

Indien de Geelzugt (z) veranderdt in een 
zwarte, kan ze behandeld worden als een ver? 
harde Lever , waar méde ze in ’t algemeen ; 
geoordeeld word yerzeld te zyn. 

VERHARDE LEVER. 

I. TIJ En verharde Lever dezelfde oorzaa?^ 
XI# ken hebben als de Geelzugt; ook komt ’ 

ze zomtyds in kankeragtige of knobbelge? 
zwel onderhevige geflellen , of komt van 
flerk drinken, of van langduurigheid der Geel? 
zugt. 

2. Deeze ziekte is verzeld met een gezwel 
en hardigheid, een zwaarte en hitte in de reg? 
ter onderbuik onder de korte ribben (a), als mede 
met een moejelykheid van ademhaaling , en ge^. 
meenelykookmet een zwarte Geelzugt. 

3. Ze word doorgaans voor ongeneeifelyk 
gehouden , zynde in haat om een waterzugt 
(b) voort te brengen. Een Buikloop (c) ver? 
langt zomtyds in dit geval het leven. 

4. De Levenswys moet hier dezelfde zyn als 
in Knobbelgezwellen (d) , Kankers, Milt-ziek- 
ten (e) en' Geelzugt. 

5. Indien het de kragten toelaaten, open 
dan vryelyk een ader, en gebruik de zuiveren- ^ 
de middelen (f), in de Geelzugt voorgefchree-1 

ven,! 
(z) Tclerus. (a) Hypochondrium. (b) Hydrops. i 
(c) Diarrhoea. (dj Scrophulae. | 
(c) Affeélio Ilypochoüdriaca. (Q Detergentia. | 
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ven, verminderende alleenlyk de veelheid der 
fpeceryen.. En leg, na het gebruik van een 
verzagcend fmeerfel (g), de volgende pleifter op 
het deel. 

9:. EmpL Diachyl. C. Gumm, de Cicut, cum Am¬ 
mon, de Ran, cum Merc, e Cumin, ai dr, ij. 
CamphorAAr, j. 01, Succin, dr, j, f, EmpL om 
over zeemleer te llryken ^ en op de plaats der 
Lever na de fmeering te leggen, en zomtyds 
te vernieuwen. 

Ook 
JEthiop, Miner, unc AntiheSt, Poter, Gumm, 

Ammon, Millep, ppt, Sapon, Venet. ai dr, ij. Pulv, 
Rhei, Calom, Cinnab. Antim, aa dr, j. Sal, Volat, 
Succ, Camphor, aa dr, jj. Tereb, e Chio unc ij. 
ƒ. Pil. X. e quavis dr. j. om ’er tweemaal daags 
vyf van te neemen, en ’er vier lepels van het 
volgende op te drinken. 

‘ 9?. Tereb. Ven. Balf. Capiv. ad unc JJ. Vitell. Om 
No, j. Vini Rhenan. tb j. Syr, Limon. de v. Rad, 
Ap. ad unc j. m. 

Veele Geneesmiddelen, voorgefchreeven in 
Knobbelgezwellen en de Milt-ziekte , zullen 
hier ook te pas komen ; maar inzonderheid 
moeten de lloovingen en warme baden niet na- 
gelaaten worden, in geval ’er geen waterzugt 
mede verzeld is. 

De kwyling (h) kan bezogt worden als alle 
andere dingen vrugteloos bevonden zyn. 

(g) Liniraentum, (h) Salivatio. 

V 4 VEER- 



Om- 
fchry- 
ving* 

Oor. 
v^taak. 

312 NIEUWE OEFFENING 

VEERTIENDE AFDEELING. 

Ziekten der Darmen. 

B Ü I K L OOP (a). 

1. "C En Buikloop is eene te veelvuldige en vog- 
JZ» tige uitloozing van het geen in de dar¬ 

men bevat word , veroorzaakt door alles wat 
dezelve kan prikkelen 

2, De vuiligTieden (b) zyn hier flymig, gal- 
agtig of zwart, maar zomtyds is ’t een he^ 

dere 

Diarrhoea, (b) Excrementa. 

* Niet alleen word in de Buikloop uitgeloofd ’t geen 
ratuurlyk in de darmen gevonden word gelyk de fpy- 
zen, met de tweederlei gal , het alyleefchrap en hec 
darmvogt vermengd; maar de ondervindinge leert ook, 
dat het geheele lighaam ,-doordeezcn weg, kan uitgeput 
worden; dewyl de fcheil - flagaders met opene mondjes 
in het hol der darmen eindigen. Zien wy niet in de 
fcheidingen der ziekte , dat ’er zomtyds een Buikloop 
komt die den Lyder verligt, en het verhopte'ingewand 
ontlah ? Waar komt. in dek,ong-en Lever-teeringen, 
dc etter van daan die door den ftoelgang word uitge- 
löod? Ook leeren de waarneemingen der Geneesmees¬ 
ters, dat ’er zelfs vet-, in eene merkelyke maate, door 
deezen weg, is weggevloeid. Vide Mifcell Curióf. Ann. 
2. Obferv. 40. pag 35. Wcshalven men, by de om- 
fchryving onzes 6'chryvers, nog voegen kan , dat niet al¬ 
leen ’t geen in de darmen bevat word, maar ook, ’t 
geen uit alle de deelen des lighaams derwaarts vloeit , 
dat is, met één woord, alle onze vogten , in de Buik- 
Jpop worden uitgeloofd. 
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dere vogt gelyk water die ’er uitloopt; op an¬ 
deren tyden zyn de vuiligheden fchuimig , 
fmeerig en gemengd met een vette kleyige 
flof. De Buikloop is dikwils verzeld met ver¬ 
lies van Eetlufh , gelyk ook met Koorts, en 
een zwakke neergeflaagen pols. Indien ze lang 
duurt, volgt ’er een uitdrooging (c) op met 
flaauwte, fpysloop (d), chylloop (e) enz. 

3. Indien ze niet langduurig is, en de krim- Voortc- 
pingen draagelyk ; indien een uitwerking der 
Kelder-koorts (f), indien hebbelyk, en de Ly- 
der wel eet, en geen merkelyk verlies van krag- 
ten voelt; of indien ze fcheidende is, en koml 
van een verftopte doorwaafleming enz. is ze 
zelden gevaarlyk; maar indien ze komt in den 
ouderdom, indien de krimpingen hevig zyn, 
de Ilyni (g) der darmen door haare langduu- 
righeid afgefchrapt, indien ze verzeld is met 
Koorts, Teering(h), ofgroote vermindering 
van Eetlull, uitdrooging, zwakheid , of ou¬ 
derdom , indien ze begint met, en voorgaat 
geduurende eene fcherpe ziekte ( uitgezondert 
zamenvloejende Kinderpokjes (i) in Kinderen) 
of zwangere vrouwen overkomt, is ze gevaar¬ 
lyk; gelyk ook als de pis opgeftopt word, en 
de afgang blaauw, zwart of llinkende is, en de 
ziekte verandert in Roodeloop (k), Spysloop, 
of Chylloop. Ze word dikwils gevolgd van 
een Roodeloop en Waterzugt (1) , inzonder¬ 
heid indien ze te fchielyk geflopt word; waar 
uit gemeenelyk voortkomt walging, braaking, 

V 5 ont- 

, (c) Atrophia, (d) Lienteria. Ie) Coeliaca Paffio. 
(f) Crap.ula. ^g) Mucus, (h) Confumptio. 
(i) Variolae Confluentes. (k) Dyfeateria, 
(1) Hydrops. 
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ontfleeking (m) der darmen, koorts, hoofd-» 
pyn , flaapziekte (n) en wederkomfl van de 
Buikloop. De Buikloop word geoordeeld ge¬ 
meend: te zyn, in vo'gtig of veranderlyk weder, 

4. Laat de Lyder, ;,in gewoone gevallen, vrye- 
lyk drinken van de Mdtte kookdrank, en eeten 
fop met gerft, melk of water met ryll^ maar 
liier moet weinig kruid gebruikt worden, ten 
zy er een Chylloop bykomt; in welk geval de 
fpys maatig vafl mag weezen. Indien 'er Roo- 
deloop op volgt, fm$dt dan Arabifche gom in 
alles dat de Lyder drinkt. Maatig ryden, in¬ 
dien het gedaan kan worden *, is goed, inzon-» 
derheid indien de ziekte voortkomt van een 
hebbelyke zwakheid; en dan zyn de koude ba¬ 
den uitmuntend. De l^yder moet gebragt wor¬ 
den in een lugt die hefder en droog is. Indien * 
de Buikloop hebbelyk is aan een zwak geitel, 1 
vergun dan voedzaam^i foppen, met Raf, C. C. J 
en C. C C. geleien, falie, ryltwater, heete roo- 
de wyn, wyn en wat^:r met gebraaden brood 
en Notemuskaat. Hei: volgende kan dienllig 
zyn , indien het als gemeene drank gebruikt 
word. 

C. C. C. tinc ij. Paiu Alb. Frujitm* Cinnam^ 
dr. j. Decödt, Hord. tb iij. coque ad ib ij. Ê? Co- 
lat. add. Vin. Alb. Lisbon, tb Sacch, AlbtJJ. 
Paruin. 

5. Indien de ziekte niet verouderd is, en 
de kragten van den Lyder het toelaaten, open 
dan een ader, inzonderheid indien hy bloed- 
ryk is, of indien 'er eenige tekenen van Roo^ 
deloop (o) gezien worden, of de Buikloop (p) 

voort-t 

(m) Inflammatio, (n) Lethargus. (o) Dyfenteria. 
(p; Diarrhoea. 
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voortkomt van de opftopping van eenige uit- 
joozing. Geef vervolgens , ten zy de ziekte 
fcheidende is, of ten zy eenige groote zwak¬ 
heid , of gefteldheid tot bloedilortingen (q) 
dat verbieden, een braakmiddel (r) van Ipeca- 
cuanna , often minden trekfel V2.n Car dims ^ 
en na de werking een ruftmiddel(s); inzonder^ 
heid indien ze volgt op een Kelderkoorts (t), 
of verzeld is met Koorts, fpysloqp (v), uit-? 
drooging (x) enz. Het braakmiddel moet 
naar gelang herhaald worden. Een klyfteer 
pok uit jus, Ovmufn, vel Pullinwfi. Bacc. ^unip, 
Lauri, Sefn, Uni, Fosnugr, Fol. jjlth. Mah, enz. 

'^al dienftig zyn>en kan veilig dikwils herhaaldn 
worden indien ’er gelegenheid is; en geof > na 
elk, een dienftig ruilmiddel. Gaa dan voort tot 
zamentrekkende middelen (y), als in geduuri- 
ge Koortzen, pag. 196. §. 19. 

6. Verzagtende Purgeermiddelen moeten Genee- 
hier altyd tuflchen de zamentrekkende inge- m ’£ 

voegd worden. . meen. 
Pub, Rhei. gr. xv. vel fcr. j. 01. Cmnam, 

gtt. j. ƒ Pub. naar gelang te neemen met 
een lepel van de witte kookdrank» 

Of 
Pub. Rhei. fcr, j. Confer. Fraca[i.f m.fcr. 

ij. 01. Nuc. Mofch. Cinnaimadgtt. ], Syr.de Mecon. 
q. ff. Bolus, Of 

Theriac. Andr. Rad. Rhei. ad dr, J. Pub, 
Cinnam. fcr. 01. Menth. Cinnam. ad gtt. j. 
Laud. Lond. gr. £. Conf. Alkerm. q ff Bolus, 
tegen den nagt te neemen met de volgende 
flurpdrank (z). 9^* 

(q) Hxmorrhagia. (r) Emeticum. (s) Paregoricuin. 
(t) Crapula. (v/ Lienteria. (x) Atrophia. 
(y) Adftringentia. (z) Hauftus. 
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Jq. Cinnam. Ten. unc j. Sp. Mentb. dr. if 

ÓJyr. Balfmn. unc JJ m. ƒ Luft. 
7. Indien de ziekte nog duurt, fchryf dan 

voor als volgt. 
Confect, Fracaft, ƒ. m, dr. Bol. Armen. 

Terr. Japon. Mafticb. Sang. Dracon. ad fcr. 
01. Cinnam. gtt. j. de Mmtb. q. f f Bolus. 

Of 
9^. Tberiac. Androm. fcr, j. Bol, Armen. Cret, 

Alb. Cr oei. Mart. Adftr. Pulv, Cinnam, Ar omat. 
Rof. ad fcr. JJ. Laud. Liq. gtt. xv. 01. Nuc. 
Mojeb. Menth. ad gtt. j. Syr. Kof ar. Sicc. q. f f 
Bolus, om de vier zes uuren te neemen, en 
’er vier lepels van de volgende drank boven op 
te drinken. 

9^. Aq. Ceras. Nigr. Cinnam, ten, ad unc iv. 
Epid. Mirah. ad unc j. Syr. e Cort. Citr. de 
Rofis ftcc. Sp. Lavend. Comp. ad dr. iii. m. f. 
Julap. Of 

8. R. Bol. Armen. CoralL Ruhr. Pp. Cret. Alb. 
Rad. Torment. Gumm. Mafticb. ad unc£. Cinnnam. 
Putü. dr, ij. Spec, Liambr. Ar omat. Rof, ad dr, 

J^. Blue, Mofeb. Macis, ad fcr. j. Confect. Fracaft. 
Conf. Rof ar. Ruhr, aa unc Syr, de Rofts ftc- 
cis Cydon. aa q- f f. Elect, om *er drie- of vier¬ 
maal daags, de grootte van een JMotemuskaat 
van te neemen, en er boven op te drinken 
een dronk Tinct. Rof ar. vel Vin, Kubr. èf Aq, 
Font. ai cum Pane toito alterat. 

Ook 
9^. Tindt. Terr. Japon, dr. 'iy Sp. Lavend, Comp. dr. 

j. om er naar believen, dertig droppels van te 
neemen, met eenig dienftig vogt. 

Wederom 
9* 9^» Poli. Armen. Cret. Alb, ad dr, ij. Terr. 

Japon, unc j. coque in Aq. Font. q. f, Colat. j. 

add^ 
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adl Vonf, Fracafi. /! m. unc jj. Aq. Cimam. Fort. 
unc iij. Syr. de Rojïs ficc, unc j. m. Capiat, unc 
iv. ter in die. ■ Of 

Canf. Fracafi. ƒ. m. unc Theriac. Andr. 
dr. ij. infunde in Aq. Lact. Alexit. Menth. ad unc 
vj. CoJat. # add, Sp. Menth. Aq, Cinnain. Fort. 
ad unc ij. S^r. de Mecon. unc j m. 

Het laatfle dat voorgefchreeven kan worden 
in een hardnekkige Buikloop , is een braakmid¬ 
del (a) uit Ipecacuanna, 

10* Als de ziekte hebbelyk is, of voortkomt Als de 

van een kwaade verteering (b), meng dan meer ziekte 

fpeceryen (c) met de zamentrekkende midde- 
len (d), en raad een trekfel (e) van Kina, en ^ 
het gebruik der koude baden. 

11. Als ze voortkomt van Kelderkoortzen Als ze 
(f), geef dan geen zamentrekkende middelen, van Kei- 

tot dat de eerfte wegen wel geledigd en fchoon^QQj.j2en 
gemaakt zyn. ^ is. 

12. Indien van bloedrykheid (g),kan, na de van 
aderlaating en andere dienffcige uitloozmgen, bloed 
de Kina, by wyze van trekfel of tinéluur, dien- 
Itig zyn. 

13. Als ze van verdopte doorwaaiïeming Verflop- 
(h) is, kunnen een ligte zweedng en vlugtige te door¬ 

middelen (i) de geneezing uitwerken. Als ze 
van dikheid der vogten is, geef dan Infuf. Cort. ^ 
Peruv. cum Chalybe. Als ze van overblyvende 
werking der purgeermiddelen (k) is, gaa dan te 
werk als voren. Of m 

Aq. Ceras. ISJig. Cinnam. Fort. ad unc j. 
Conf. Fracafi. ƒ. m. dr. j. CoralL Ruhr. fir. ij. 

O/* 
(a) Emeticuin. (b) Digeftio. Cc) AromaCica. 
(d) Adflringentia. (e) Infufio. (fj Crapula. 
(g) Plethora, (h) Perfpiratio. (i) VoiatiUa 
(k) Hypereathards, 
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OL Nuc. Mofch. Cinmm. ad gtt. j. Sp. Lavetidi 
Comp, Laud, Lïq. Syd, ad gtt. xxx. in. om tegeiï 
den nagt te neemen. 

14. Als de Buikloop (1) fchèidende is, moét ‘ 
ze niet opgeflopt worden, ten Zy ze uitlpoorig 
zy, en gaa dan te werk als boven. 

15. Zomtyds komt ze van zaméritrekkende 
middelen als die te vry gegeeveiï zyn, en van . 
het gebruik van Kina , in welk geval flaap- 
middelen (m) gemeénelyk de geneezing uit-^ 
werken. Als de floelgangen galagtig zyn, ge¬ 
bruik dan dikwils klyfleeren van Jus Ovinum 
als 5. 5. Als ’er klaar water uitgeloofd word, 
geef dan balfemagtige (n) teffens met zamen- 
trekkende middelen, en laaten de fpyzen vafl 
zyn. 

1(5. Als de afgangen fmeerig eii féhüimig., 
zyn, en verlies van Eetlufl die verzelt, en de 
ziekte in een fpysloop (o) veranderd is , moeten 
limoenfap, wyn azyn en geeft van Koperroot 
gevoegd worden by de fpyzen en geneesmid¬ 
delen boven voorgefchreeven. 

17. Als ’er Koorts is, laat ’er dan Rhabarber 
gemengd worden met de zamentrekkende mid¬ 
delen (p), of geef die tuftchen beide. Indien 
de ziekte duurt en de kragten het toelaaten ^ 
open dan een ader. Als de Pols ‘flap is en 
de geeften fiaauw, doet dan Cajior. Crocus. Coc- 
cinelL Sal. Volat. Siicc. by de zamentrekkende 
middelen. « 

18. Indien’er uitdrooging (q) bykomt, voeg 
dan maagmiddelen (r) by de zamentrekkende, 

en 

(I) Diarrhoea, (m) Opiata. (n) Balfamica. 
(o) Lienteria. (p) Adftringentia. (q) Atrophia, 
(r) Stomachica, 
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Cn geef voedende klyfteeren.. Als het naar een 
Roodeloop (s) helt , open dc tn een ader , geef 
zweet- (t) en pisdryvende : middelen (v), en 
balfemagtige (x) klyfteeren. 

19. Als ze van zelfs ophoiiidt, of te fchielyk. Ont- 
bedwongen word, zoo dat ’er walging, 
Reid in de maag, ontfteekin^^en (y) der inge- 

; wanden (z), waterzugt (f) enz. op volgen > 
laat ze dan weder aangemoedi gd worden, met 
een klein purgeerend drankje. 

20. Als ’er waterzugt byk'Omt, geef dan Water- 
'j^Cort. ■ Peruv. Chaïybs. enz. teffeils met dienftige 
maag-en pisdry vende middelen. 

K O O D E L O O P (a). 

i. r^E Roode Loop is een bloedige Buik- 
loop (b), verzeld me t krimpingen 5 

of groote pyn in de darmen. ^ 
2. Deeze kan komen van een\mrmeerdering Oor* 

van dezelfde oorzaaken die een jBuikloop ver- 
wekken. 

3. Gal , flymige vogt (c) , etter (d) , en Kente- 
2omtyds ftukjes vleefch en vellen w orden hier in kenen, 
de ftoelgangen uitgelooft, ’t. welk vt )ortkomt van 
een rauwigheid (e) of verzweering der darmen. 

4. Als ze langduurig is, en verz eld met wal- voorte- 
ging, verlies van vleefch en kragter i, uitloozing kenen, 
van ftukjes vleefch (f) en gepaard ia met koorts, 
is ze gqvaarlyk. De darmen kunnten hier door 
niet alleen ontfteeken, verzwooren, maar ook 

fcir- 
(s) Dyfenteria. (t) Sudorifera. (v) Ipiuretica. 
(x) Balfamica. (y; Inflammatio. (z) Vifcera. 
(f) Hydrops, (a) Dylenteria, (b) D iarrhoea. 
(c) Phiegma. (d) Pits. (c) ExcoriatI u, 
(f) Caruncul». 
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fcirreus, en met hec^t vuur (g) aangetafl worden- , 
Indien ze ontydig geflopt word, veroorzaakt: 

ze dikwilsdulligheitd(h) j beroerte (i), zydewee ' 1 
(k), bloedfpuwing of waterzugt (1) Het gevaar | 
vermeerdert als za onmaatiger word en de af- 
gangen meer bedorven of bloedig worden of 
als er fpysloop (m) , hik , of hevige dorfl ■■4 
bykomen, inzonclerheid in oude luiden en kin- N 
deren. -Als ze van Kwik komt in een kwy- 4 
ling (n) , is ze gcivaarlyk, inzonderheid indien 
de vloejing en krimpingen hevig zyn. 

Levens- Laat de Le venswys hier dezelfde zyn als> 
in de Buikloop; -of liever laaten alle de vogtenr^ 
balfemagtiger gemaakt worden , geiyk door 
by de witte icookdrank te doen Arabifche g 
gom enz. Of I 

R'. Jiifciil. Vrilidm. tb i].coqiie aim Gumni. Arab,'\ 
Cret, Alb. ad um j. Rad. Tormentill. Bijlort. ad imc 

Rafur, C. C. unc Jj. Ichtyocoll. Giimm. Tragac.,/i 
addr^JSacch.dlb.q.J’.f.Gelatinay cm’erdikwils 

Genec- 
2ing., 

van te ecten. . 
6. Open in ’t algemeen een ader, in zonder-J 

heid indien de Roodeloop (o) voortkomt van^ 
bloedrykheid (p) , of opftopping van eenige^S 
uitloozing. Geef vervolgens een braakmid-,,1 
del (q) van Jpecacuanna , en daar na een.ver- 
zagtend purgeermiddel van Rhabarber. ^ 

7. Indien de ziekte verouderd , of het geen, ) 
uitgeloofd word taai of flymig is , zyn klys - 
teeren van goeden dienffc. Warme wei, tot 
dat einde dik;wils ingefpooten, is dienflig. 

Of 

(g) Gangraena. (h) Mania, (i) Apoplexia. 
(k) Pleuritis. G) Hydrops, (m) Lienteria. 
(n) Salivatio. (o) Dyfenteria. (p) Plethora, 
(q) Ipecaciit^nna. 

/ 
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Of 

9r. Foh Malv, Alth. ad m, jj. Sem. Linii Fee- 
nugn Cydon, ad dr. j. coque in Aq, Font. vel La^, 
vel Jufc, Ovin, q, f, Colat. unc vj. add. Fin. Ca- 
fiar. 01. Olivar. ad unc ij. 01. Junip. Chym. dr, 
g. m.f. Enema j dit kan twee-of driemaal her¬ 
haald worden. Of 

Deco5è. Comm. Clyjier. Fin. Canar, ad unc 
iij.' Theriac. Androm. Conf. Fracajl. f. in. ad dn 
j. JJ. Vitell. Ovi No. j. Balfam. Capiv. unc 
f. Enema: bis terve in die injiciendum. 

Of 
9r. Rad. Alth. unc JJ. Sèm. Carui dr. ij. coqué 

in DecoB. Hord. Unc xij. Cólat. unc vj. add. Fi- 
teil OvoYé No. ij. Opa gr. iij. m. f. Enema. 

Of 
Theriac. Androm. Conf 'cB. Fracajl. f. m. ad 

dr. ij. Fini Canar. unc vj. Mucil. Gumm. Trag. unc 
j. Laud. Liq. dr. j. m. f. Enema. 

8. Geduurende het gebruik deezerklyfteerefi. • 
Bol Armen. Sang. Dracon. Cret. Alb. Terr^ 

Japon, Sperm. Ceti ad dr. ij, Cerce F(av. dr. iij. 
Ter eb. Fen. dr. j* Mac. Nuc. Mofch. ad dr. ji 
Sacch. Sat.fcr. ij. 01 Cinnam. fcr. j ƒ. ƒ. a. Ril. 8. 5 
qualibetdr.]. om ’er drie-of viermaal daags vier 
of vyf van te neemen. Of 

9. 9:. Conf. Rofar. Ruhr. Cynosb-. Gumm. Arab, 
ad unc Cinnam. Rad. TormentilL Corall. Rubr. 
Conf. Fracajl. f. m. Mithrid. ad dr. ij. Gumm. 
Tragac. dr. j. Sperm. Ceti. Aromat. Rofat. ad dr. j. 
$■ Syr. de Mecon. q. f-f Eletl. om ’er drie- of 
viermaal daags de grootte van een Notemus-* 
kaat van te neemen , en ’er boven op tt 
drinken, vyf lepels Tinct. Rofar. Rubr. Jine Aeul 
Mrat. Of 

iO. Rulv. Gumm. Arab. Sperm. Ceti ad gr. 
X XV- 
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XV. Spec, Hyacynth, Corall Ruhr, Sang. Dracon^ i 
BoU Armen. Lapid. Hcemat, ppt. ad gr. x. Gumm, . 
Tragac. gr. vj. Philon. Rom. gr. xij. 01. Nnc. | 
Mojch. gtt. j. Syr. de Rofis ficcis q. f. f. Bolus. 
naar gelang te herhaalen. 

. Of ^ 
11. 9-. Boli Armen, fcr. j. Terr. Japon. Sang. 

Dr aeon. Aromat. Rofat. ad fcr. JJ. 01. Cinnam. 
gtt. j. ƒ. Pulv. driemaal daags teneemen, met 
de volgende flurpdrank. 

9r. Gumm. Arab. dr. ij. Solve in Aq. Cinnam. 
ten. me. iij. Colat. add. Syr. Balfam.Aq. LUmbr. 
Mag. ad line jj. m. f. Haujlus. 

12. Slaapmiddelen (r) moeten hier voorzig- 
tiglyk gebruikt worden; de befte in dit geval 
zyn Pil. Mattb. de Styrace Êf Cynogl. Deeze zyn 
ook in de uiterfte nood de laatfte toevlugt *. I 

13. De i 

(r) Opiata. 
* Dewy], zedert eenigen tyd , zekere buiteiilandfche 

■Schors , Simaruba genoemd , in de geneezing deezeF^ 
ziekte zeer beriigt is geworden; zal ik ten diende van® 
den Nederduitfehen Leezer , eenig berigt daar va'n geéW 
ven. Te weeten, toen de Roodeloop , in het JaarS 
1718, in Vrankryk zeer de overhand had, bevond dc^ 
He'er JuJfieu, dat zy door dit Middel, ais het uiterfte, 
waar toehy, na alle andere gebruikt te hebben, zyn 
toevlugt nam, alleen kon geftuit worden. Dit bewoog | 
hem, om / niet alleen den aart deezer Schors nader te i 
onderzoeken : maar ook zyne ondervindingen aan de i 
Koninklyke Akademie der Wetenfehappen te Parys 
mede te deelen. Daar uit blykt , dat de gewoone do* 
lis deezer Schors is twee vierendeelt loots in water ge¬ 
kookt, of anders twintig aazen in fubftantie, welke laat¬ 
fte wyze hy evenwel zó goed niet oordeelt als de eer-*- 
fte. Doorgaans gevoelden de zieken daar eenige werking 
van in hun lighaam; en zy waaren , na het gebruik van 
één of twee giften, doorgaans geneezen. Toeh nu de 
iloodeloop , in het Jaar 1736 , te Nimwegen , en in 
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13. De toevallen in eeii Röodeloop zyn ^e- 

Ineenelyk dezelfde met die in een Buikloop (s) 
eii dö geneesmiddelen 5 voor dezelve voorge- 
fchreeven, zullen ook hier te pas komen; de 
fpeceryen (t) nagelaaten of gemaatigd , en de 
balfemagtige middelen (li) vermeerderd zynde. 

14. Als de Roodelöop voortkomt van een na- Als ze 
blyvende buikzuivering(v)of een te veel gebruik na- 

(s) Diarrhoea, ft) AroinatiGai (u) Balfamica. 
(v) Hypercatharfis. 

Verfcheidefl Dorpen, gezien werd; oordeelde de Heer 
uegner i die deeze Sdiors uit de Gedenkfchriften der 
Komnklyke Akademie te Parys , en de Neuremburgrehe 
Nieuwspapieren , bekend onder den naam van Commer- 
mm Litterarium Mrimbergen/e, had leeren kennen daar 
vm een proef te moeten neemën. Hy hét ook’twee 
nerendeel loots in eene genoegzaame maate van water 
kooken^ tot op agt oneen , en gaf den Zieken , naar 
i^ereifcii van zaaken, alle drie of vier uuren , ééne of 
weeonceö daar van te drinken; en.hy bekent daar 
ran veel nut gehad te hebben , dog meer, als de af¬ 
gangen bloedig, dan als ze galagtig waren. In zommi- 
;e gevallen deedt hy ’er wat Syroop van Slaapbollen bv- 

in andere de Tinctuur van Rhabarber. En daar de 
ngewanden zo verlamd waren, dat ze de vuiligheden 
Is een goot doorlieten, gebruikte hy ook nu en dan 
•y het afkookfe. van de Smaruba , de Schors van Cas- 
arillc, en het fop van Catechu. Hy bevondt niet dar 
e uitwerkingen van dit middel zeer zigtbaar waren en 
lefloot uit zyne ondervindingen niets anders , dan’dat 

ïeezeSchors, door haare bitterheid’, de hof verbeterd*? 
verOapte ingewanden verherkte. 

)ndertuflchen betuigt hy zeer veel ongemak gehad te 
ebben, om dat hy in veele gevallen reden had van 
ivyffeling, ot hem, de egte of verbaderde Schors seeee- 
en werd. Weshalven het nodig is , indien men dit 
nddel m een behendig gebruik brengen zal , dat men 
ehoorlyk onderregt zy , aan welke merktekenen de 
gte Schors van de vervalfchte onderfcheiden word 
le der Latynfche Taaie kundig zyn, konnen van alles 
reeder nangt vinden in DEGNERI Hiftoria Medica de 
^yfentena Bütofo cóntagiofa, gedrukt te ütregt in het 

Bar 1730» pHg. iio. & feq. 
X' 2 
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de Buik- van Kwik, geef dan flaapmiddelcn vanboven, 
zuive- en teffens klyfteercn van onderen. ; 
ring of Jufcul. Fervec. ib S- No. ijJ 
brafk* m. f. Enema, ftatim injiciendum , doec’erdaarj 
van Kwik na by, indien het nodig is , Theriac. Jndrom. 

üiafcord. ƒ. m. aa dr. ij. Balfam. Capiv. dr. vj. 
en herhaal dat als de gelegenheid het ver- 
eifcht. 

Opftop- 15- Indien de oorzaak is een opfloppingvan 
ping van de doorwaafieming (x) , Aambeien (y) , ofj 
nood- Maandftonden (z), zet dan deeze uitloozingeni 

aanftonds voort. Maar indien de ziekte voort-^ 
loVziii- komt van een te ruime Levenswys, of te vryl 
gen. gebruik van geeftryke vogten , open dan een| 

ader, geef een braakmiddel (a) , verzagtendei 
purgeermiddelen en klyfleeren van wei. 

H A R D L Y V I G H E I D. 

öor- Hardlyvigheid is of natuurlyk of Ver¬ 
zaak. LJ kreegen. Magere Menfchen zyn ge- 

meenelyk daar meed aan onderworpen. Ze is' 
dikwils een uitwerking van fcherpe wyn tej 
drinken, te veel beweeging te hebben, en ver- 
zelt veele ziekten. ^ I 

Ken-en Ze veroorzaakt zomtyds pyn in het hoofd-jj c 

Voorre- en neiging tot braaken. Ze is zelden zeer ge-' 
kenen, vaarlyk , hoewel zomtyds kwaade vertee-d 

ring (b), kolyk (c), buikpyn(d), en wormer'h 
in de kinderen, derzelver gevolgen zyn. 

Levens moet hier openende zyn, gelykj? 
wysl^ ^ pappen met krenten , boter en zuiker , ;vetd 

fop enz. 4. Zom-| 
(x) Perfpiratio. (y) HaBmorrhoides. (z) Menfes. 
(a) Emeticiim. (b) Indigeftio. (c) Colica. i, 
4d) Paffio iiiaca. 



1>ER GENEESKUNDE. 3^5 
4. Zommige drinken voor deeze ziekte Genee 

trekfel van zenebladen ; andere eeten ge- 
ftoofde pruimen, en andere gebruiken zetpil¬ 
len (d), of verzagtende klyfbeeren en purgeer¬ 
middelen. Indien ze hebbelyk is , zou het 
dienftig zyn het werk zoo te fchikken , dat 
men alle morgen een Itoelgang hebben mogt. 

Het volgende kan genomen worden tot dat 
deeze hebbelykheid verkreegen is , gelyk dat 
door gewoonte zyn kan. 

5. Fol. Senn. mc SaL Tart, dr.^, coque in 
Aq. Font. q. ƒ. Colat. tb j. add. Syr. Rojar. So- 
lut, Mann. Opt. aa unc j. om ’er tegen den 
nagt, of tweemaal daags, vier oneen van te 
neemen. Of 

6. 19^. Aq. Miner. Purg. tb ij. Mann. Crem. 
Tart. aa unc j. coque Cola , om ’er naar 
genoegen van te drinken, of naar vereifch van 
zaaken. Of 

7. Elect. Lenit. unc j. Cr cm. Tart. unc 
Pulv. Sanct. dr. ij. Syr. Rojar. Solut. q. ƒ ni, 
om ’er tegen den nagt de grootte van een No- 
temuskaat van te neemen. 

Of 
8. Pil Ruff- Extract. Rud. aa dr. j. Tart. 

Vitriol dr. 01 Nuc. Mofch.^gtt. iij. Syr. Fio* 
lar. q. f. m. ƒ. Pil No. xxv. om ’er tegen den 
nagt, of naar vereifch van zaaken , twee ot 
drie van te neemen. 

Indien dit niet helpt, doet dan Calomela by 
de Conferf of pillen, en geef nu en dan een 
fterk purgeermiddel. 

9. Als men maar éénen floelgang begeert, 
X 3 • ge- 

(d) Suppofitoria. 
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gelyk in geval van breuken (e) , koortzige 
ziekten of voor dat ’er een purgeermiddel 
moet gegeeven worden , fchylnt een zetpil (f) 
nuttig te zyn om dat te bezorgen. 

MelL Opt. dr. vj. Spec, hier Pier. dr. j. Sal. 
Gemm. dr. coque ad confijlentiam debitam^ £ƒ 
in Formam redigatur pro fuppojitorio aptam. 

ConCyte Violet ten worden met goeden uit- 
flag van het gemeen gebruikt, om het zelfde 
einde in kinderen te bereiken. Maar een vie¬ 
rendeel loots Pil. ex Duob. zal in volwafTenen 

'• - * 

beter zyn. 

PERSING (a). 

Om- I Perjïng is een te veelvuldige eh 
fdiry- yrugtelooze neiging tot den ftoel- , 

Oor- 2. Behalven de oorzaaken van Buik- (b) en 
zaak. Roodeloop (c), kan dit ook komen van zwak¬ 

heid of verzweering (d) in de fluit-fpicr van 
den aars (e) , of een prikkelende vogt in den 
regten darm (f). 

Kente- 3. De Perling , komt hier veelyuldiger we- 
Jtenen. der dan in een Roodeloop , de pyn is bepaald 

tot den regten darm, en de uitloozingen zyn 
weinig anders dan flym (g) met blo^d ver- : 
mengd. 

Voorte- 4* Ze is niet zoo gevaarlyk als een Roode- ; 
kenen, loop, ten zy ’er een verzweering in den reg- | 

ten darm , of een pypzweer in dpn aars (h^ | 
is, f 

(e) Fradura. (f) Suppofitorium. 
(a) Tenefmus. (b) Diarrhoea (c) Dyfentcria. ; 
(d) ülceratio. (e) Sphinder Ani. 1 
(.f) Inteftiniim Reclum. (gj Muens. 
(h) Fiftula Ani. 1' 
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is, of de regte darm onderworpen is aan uit¬ 
zakking. 

5. De Levenswys is hier dezelfde als in de Levens 
Roodeloop. Ruft en een gemakkelyke geftaltewys. 
worden ’er vereifcht. 

6. De geneezing is meeft dezelfde, als in Genee- 
geval van Roodeloop. In de eerfte plaats. zing. 

Fuh. SanSè. Rhei ad fcr, j. OL Cinnam. 
gtt, j. Laud. Londin. gr. Syr. Fiolar. q. ƒ. f. 
Bolus ^ ’s morgens teneemen, en naar vereifch 
van zaaken te herhaalen. 

Geef by nagt een ftaapmiddel (i) , en gaa 
naderhand voort tot kiyfteeren. 

7. 9*. Seri La6t. ml Jufcul. Fervec. unciv.Fin. 
Canar. unc i], Gumm. Arab, unc Tragac. dr.]. 
'Opa Crudi gr. ij. ƒ. Enema, Injiciendum bis term 
in die. Of 

8. Deco^v. Fol Malv. Fm Cajiar. ad unc iij. 
Sevi Melil. unc j. JJ. Sperm. Ceti, Conf. Fracajl. /' 
m. aa dr. j. jj. Fitell. Ovi N^. j. Laud. Londin. gr. 
iv. m. f. Enema. Of 

9. Rad. Tormentill. Biflort. Cort. Granat. aa 
dr. ]. Fl. Rpfar. Rubr. Balauji^ aa rn.j^. coque in 
Aq. Font. q^f. Colat. unc iij. adde Fin. Rubr. unc 
iij. Fitell. Ovi No. ij. LauL Londin. gr. v. m. f. 
Enema. 

10. Vervolg naderhand dit voor eenigen tyd. 
Conf. Fracaft. f. m. fcr. j. Sperm. Ceti. gr. 

XV. Rhubarb. Spec. Hyacynth. Terr. Japon. CoralL 
Ruhr. Boli Armen, aa gr. viij. 01. Nuc. Mofch. gtt. 
j. Syr, de Rofis ficc. q. f. f. Bolus , tweemaal 
daags te neemen , met een dronk TM. Rofar, 
Rubr. 

De laatfte toevlugt in dit geval zyn de flaap- 
middelen (k). X 4 LE- 

(i) Parcgoricum. (k) Opiata. 
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L E V E ll-V L O E D (a) 

Om I* T^E Lüver-vloed is een bloedige weiagtige 
fchry- Buildoop (b) voortkomende van de- 

zelfde oorzaaken als Buik- (c) en Roode^ 
loop (d). 

Oor- 2. Deeze is zelden oorfpronkelyk, maar een 
2aak. gevolg of gezellinne van andere ziekten , en 

komt dikwils in de laatfle vertooning van een 
Teering (e). 

Ken te- 3- Ue uitgeloosde flof gelykt naar water, waar 
kenen, in raauw vleefch gewaflen is , en vloeit door 

zonder krimpingen; verfchillende dus van het 
geen in een Roodeloop gebeurt. 

Voortc- 4* Teeringen en Koortzen word ze ge¬ 
itenen. meenelyk doodeiyk gehouden. In andere ge^. 

vallen word ’er van geoordeeld naar derzelver 
oorzaak en de gefleltenis van den Lyder. 

Levens- 5. DeLevenswys en geneezing zynhierbeir 
wys en even eens als in een Buik-, en Roodelo. p, 

of geef het volgende voor eenigen tyd. 
Khabarb, tuh. fc,]. Cofif. Rofar. Rub}\q,f,J, 

Bohis, dagelyks tegen den nagt te neemen. 

CH YL. (a) EN SPYSLOOP (b> 

Om- T^E Q)y//öö/) is een Buikloop, waar in het . 
Cchry- 1^ voedzel nog onverteerd word iiitge- 

loosd, maar als het voedzel geheel raauw word 
uitgeworpen, v/ord die ziekte Spysloop genoemd, 

2. Dee-* 

(5) Fkixtis Hepaticns. (b) Diarrhoea Serofa. ! 
(c) Diarrhoea, (d) Dyfenceria. (e) Confumptio. j 

Coeliaca PaHio. (b) Lienteria» i 
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2. Deeze ziekten fchynen niet anders te zyn Oo¥. 

dan gebrek van verteering (c), met Buikloop (d) zaak. 
gepaard, en kunnen daarom dezelfde oorzaaken 
hebben als de^eze. 

3. ^ De krimping is hier gemeenelyk minder Kente. 
dan in een Buik- of Roodeloop (e) , en de ftoel- kenen, 

gangen komen aanftonds na het eeten. Deeze 
ziekte is dikwils verzeld met pyn in de maag, 
en hitte onder de korte ribben (f)^ bleekheid, 
fl^wte, dorfl, trommelzugt (g), geelzugt (h), 
moejelyk^ ademhaaling en teering (i). Het 
zoort van de wurmen , Aarswurmen (k) ge¬ 
noemd , is hier ook gemeen. 

4. De Chylloop (1) is moejelyker orn te ge- Voorte» 
neezen dan een Buikloop : jonge Menfchen 
worden gemakkelyker daar van geholpen dan 
oude; als ze op een Buikloop volgt, word ze 
beter geoordeeld , dan als ze na een Roode¬ 
loop komt. Een Trommelzugt daar by ko¬ 
mende, word voor een kwaad teken gehouden; 
maar een Teering of Geelzugt is flimmer. Als 
ze van een knobbelige ziekte in de fcheilklie- 
ren (m) is , word ze ongeneeslyk gehouden. 
Groot verlies van Eetluft, vermeerdering van 
droogte, weinig pis, een gezwollen of roozig 
aangezigt, zwarte of lugtige Itoelgangen, wor¬ 
den alle voor gevaarlyk gehouden. Indien ’er 
Chyl met de afgangen vermengd is , blykt het 
dat de ziekte in de darmen huisveft. 
^ 5. De Levenswys kan dezelfde zyn met die men Levens* 
in de Buikloop , het Bort (n), Braaking, gebrek wys. 

X 5 van 

(c) Digeftio. (cl) Diarrhoea, (e) Dyfenteria. 
(f) Hypochondria, (g) Tympanites, (h) Iderus. 
(i) Confumptio. (k) Afcarides. (1) Paffio Coeli^cj; 
(m) Glandulae Mefenterli. (n) Chglera, 
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van Eetluft , en van verteering waarneemt; 
alleenlyk laaten de warme hartïterkende mid¬ 
delen (o) hier vryer gebruikt worden. De Ly- 
der moet maar weinig tefFens eeten en drinken. 

Genee- 6. De aderlaating word dienftig geoordeeld 
sing. in het begin der ziekte, indien deLyder bloed- 

ryk of flerk is , of indien de vogten te dik 
fchynen , inzonderheid indien ’er koorts mede 
yerzeld is. Verwek vervolgens braaking met 
Ipecacuanna^ als de toevallen dat aanraadenf en 
purgeer dan als in de verloeren Eetluft (p), 
pag. 265. §. 6. Maar als ze gepaard is meteen 
Buik- of Roodeloop , geef dan BoïuJJen met 1 
Rhabarber enz. ; nalaatende de Ballemag- : 
tige middelen (q) , ten zy de Buikpyn die ! 
vereifcht. De volgende drank kan naar gele¬ 
genheid genomen worden. i 

9r. Rhei dr. ij. Fol Sem, dr,]. Tamar, unc£: 
Sal Jbfynth. Tart. Vitriol ad gr. xv. Sem, Fmic, 
Dulc.fcr.ï] inf linde in Aq. Cinnam. ten. unc v. Colat, , 
unc iij. adde Syr. Rofar. Solut. uncSal Volat, 01 
dr.\.m.f, Potio, ’s morgens te neemen. 

Of 
1^. PuJv. Rhabarb. gr xxv. Sal Volat. Succ, gr, 

vj. Tart. Vitriol fcr.g. Extrabl, Gentian, fcr. j. 01 
Macis. Liq> gtt. ij./. Bolus. ^ \ 

7, Als ’er een fcirrus by is, of de vogten i 
fcirms ofzeer dik zyn, gelyk vermoed kan worden als i 
knoeft- tie voorgaande behandeling vrugteloos is, moet 
gezwel ijiQYizjn toevlugt neemen tot kwikmiddelen (r); 
*** ’t zy alleen, of met dienffige purgeermiddelen 1 

vermengd. Maar indien ze van knoeit-ge- i 
zwellen (s) is, gelyk men giflen kan, als ’er : 

eenige l| 

- (o) Cardiaca. Cp) Anorexia, (q) Balfamiea. II 
(r) Mercurialia. (s) Strumae. | 
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' menige knobbel-gezwelagtige ziekte^ is voorge^’ 
gaan 5 moeten wy te werk gaan als in verharde 
Kliergezwellen (f). 

8, Middelen uit Terebinthyn kunnen hier 
ook dienftig zyn. 

T&reb. e Chio unc Balf. Tolut.dr. ij. FitelL 
Om No, j. Aq. Cinnapi. ten, Vini Alb, ad unc iij. 
Syr. CrocL unc j. m, om ’er driemaal daags twee 
lepels van te neemen. Of 

Tereb. e Chio unc Maftich. Styrac, Myrrh. 
Gumm. Elemm, ad dr,]. Balf, Peruv. dr.J^, Crocifcr. 
j. ƒ. PiL Mafh, om ’er drie-of viermaal daags 

neemen. 
Hier kan naar gelegenheid bygevoegd wor¬ 

den , Alum. UJIL dr.]. Calom, dr. Camphor,fcr, j. 
Ook 

9, Tinct. Myrrh, Croci. Succin. ad dr. ij. m. 
om ’er, naar believen, 60. droppels van te nee¬ 
men , met witte wyn en gerflewater, ad, Elix. 
ppt. Sp. Tereb. en Sp. Sal. Ammon, zyn hier ook 
dienflig. 

10, Indien ’er voedfel ontbreekt aan hetlig- 
haam, of de flymerigheid der Chyl in de Melk¬ 
vaten (t) moet verdund en gezuiverd worden. 

, Rad. Gentian. Ariftol. Rot. ad dr. ij. coque in 
Vini Alb, q.f Colat.m add, Tereb. Venet. in VltelL 
Om Solut. dr. vj. Tinct, Myrrh, unc Ol.Amyird. 
Dulc. unc ij. ƒ. Enema, eens daags, of naar ver- 
pifch van zaaken, in te Ipuiten. 

ir. De volgende zyn dienflig na de behoor- 
lyke uitloozingen. 

Cajior,gr. xi]. Lign. Aloes. Rad. Contraj. Rha-‘ 
harb. adfcr.g, Sal. Succ.gr. v. Extract, Gentian, fcr. 
j. 01. Cinnam, gtt. j. Syr. de Menth. q. f. f. Bolus, ’s 

mor- 
I 

(f) Tumor Scrophulofus, (t) Vafa Lactea. 



332 NIEUWE OEFFENING 

morgens en 's avonds te neemen, m\et vier le¬ 
pels van eenig maagverflerkend trekfel (v). 

Of 
12. Conf. Flaved. Aurant. Abfynth. Rom. aa 

unc^. Puk. Cinnam. Cort. Winter, Aromat. Rof. ad 
S^Terr. Japon. RheL Corall. Rub. aa dr.]. Mach. 

Crocï adjcr. j. Syr. e Cort. q. ƒ. ƒ Elect, om 'er drie¬ 
maal daags met witte wyn de grootte van een 
Notemuskaat van te neemen. 

13. Als injongeKinderendeeze ziekte voort¬ 
komt van de kappeling der melk in de eerfte 
wegen , zyn de fchaalpoejers (x) gemeenelyk 
dienffcig, 

De andere toevallen, de Spysloop (y) verzei¬ 
lende , moeten als die in een Buik- of Roodeloop 
(z) behandeld worden. 

K O L Y K (a). 

Otn I. TTEt Kolyk is een hevige pyn in de dar- 
fchry- men , van te groote opfpanning, 
ving. prikkeling of ontbinding van de aaneenhang 

haarer vezels. 
Oor- 2. Het galagtig Kolyk (b) tail gemeenelyk 

?aak, aan omtrent het begin van de Zomer, in welk 
geval de Lyder uitbraakt een groenkouleurige 
ioókkouleurige, of witte , flymige en fchui- 
mige^vogt, met groote hitte en knypende pyn; 
zynde ook dorftig , koortzig, en gemeenelyk 
hardlyvig. De pyn verheft na het eeten en 
drinken. Het winderige Kolyk (c) is nu in 

hqc 

(v) Infufio Stomachica. (x) Pulveres Teftacei. 
(y) Pafïio Coeliaca. (z) Dyfenteria. 
(a) Dolor Coliciis, (b) Colica Biliofa. 
(c) Colica Flatuienta. 
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het eene , dan in het andere deel, zomtyds 
boven , en zomtyds onder den navel, en ver- 
zeld met een rommelend of rollend geraas in 

^ de ingewanden (d). Als de ingeflooten lugt een 
vrye uitgang heeft is het gemakkelyk, maar als 
die beflooten blyft in de rokken der darmen, 
veroorzaakt ze een hevige fpannende pyn. Het 
zelve komt ook van een verharding der vuilig¬ 
heden 5 of een bederving vaii het voedfel. De 
pyn veroorzaakt dikwils braakirig en toevallen 
van graveel (e), waar uit het Heen-of graveel- 
Kolyk (f) komt , gelyk het gemeenelyk ge¬ 
noemd word. Deeze ziekte voortkomende van 
een uitfpoorige drift, duurt zomtyds lang, en 
taft in haare vermindering de ruggegraat (g) 
aan in Vrouwen die de opftyging (h) hebben : 
maar ze is niet vaft gelyk het regte graveel; 
daar en boven vermeerdert hier de pyn na het 
eeten : ook zyn de braaking en liardlyvigheid 
groot; en men gevoelt gemeenelyk eenig gemak 
na eenige uitloozing door den mond of aars. 
De pis heeft doorgaans een zink zei, en zelden 
of nooit komt ’er moeilykheid in ’t wateren (i) 
by , gelyk in regte graveel-pyn. Het komt 
zomtyds van fterke purgeermiddelen , die het 
toeval aanbrengen ; óf anders gaat het verzeld 
met eene van zelfs komende loslyvigheid. 
Zomtyds ziet men dat de Kolyken volkziek- 
ten (k) zyn. 

3. Indien ’er tuffchenpoozen of aflaatingen 
zyn, en het lichaam loslyvig is, is de geneezing 
doorgaans gemakkelyk.Maar als ze verzeld is met 

waaking 

(d) Vifcera. (e) Nephritis, (f) Colica Nephritica. 
(g) Spina Dorfi. (h; Fadio Hyfterica. (i) Ifchuria, 
(k) Epidemica. 

Voortc* 
kenen. 
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waaking, hik, yling (I), koude der uiterfle Le‘« 
demaaten, koud zweet enz., word ze gevaarlyk 
geoordeeld. Het galagtig en fteen-kolyk is in Haat 
om te veranderen in een drekbraaking (m), val-^ 
lende ziekte en geraaktheid. Als ’c een volk-*^ 
ziekte is, is ze dikwils doodelyk, maar die van 
opflyging is, is zelden gevaarlyk. 

Levens- 4* Vergun warme welriekende fpyzen, ten 
wys. zy het een galagtig Kolyk is, waar in alle fier • 

ke geeflryke vogten geoordeeld worden na¬ 
deel te doen; geef, daarom, hier broodnat (n) 
met foelie, gerflewater met witte wyn, hoen- 
dernat, geleien enz. 

Geef in een zuiver winderig Ëolykvryerfpe- 
ceryen en. geeftryke vogten, gelyk brandewyn, 
en brandewyn op flangenhouts-wortel. 

Laat de Levenswys in een Kolyk van op- 
flyging hartflerkende zyn , en vergun wyn, 
zuure middelen en fpeceryen. 

Als het veroorzaakt word door een Kelder-* 
koorts (o), zal zomtyds een weinig Maag-wa* 
ter , wyn of brandewyn , dienflig zyn , en 
kan hier vryer gebruikt worden , dan in het 
galagtig Kolyk : het zelve kan ook helpen in 
het zoort van kwaade verteering der fpyzen. 

Indien het komt van iets groots, dat doorge¬ 
zwolgen is en niet gemakkelyk verteeren wil, 
geef dan openende, balfem-en olieagtige fpyzen* 

Indien het een volkziekte is, moet men op- 
zigt hebben op de toevallen die dezelve ver¬ 
zeilen,het geflel van het jaar, en de gemaatigheid 
van den Lyder: in alle gevallen moet de flaap 
aangemoedigd worden, de lugt warm en droog 

zvn, 

(l) Delirium, (m) Paffio Iliaca. (n) Panada. 
(o) Crapula. 

/ 
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Zyn, en alle driften vermyd worden. 

5. Open een ader in het galagtig Kolyk (p), Genec;- 
inzonderheid als de Lyder bloedryk is , pf een^^'^s^” 
Koorts gedreigd word; geef dan een ligt braakt 
middel (q) , en na het zelve een fiaapmid-lylc. 
del (r)* Laat ’er vervolgens een buikzuiveren¬ 
de klyfleer of twee ingefpooten worden ; en > 
eindelyk kunnen ’er dienftige middelen tegen 
de braaking gebruikt worden, met Sal. Ahfynth. 

9:. Aq, Ceras. Nig. Menth. Abfynth* Comp* ad unc 
ij. Succ. Lmon, mc j. Sal Abjynth. dr. j. Syr, de 
Mecm. unc]. Sp. Menth. Lavend Comp. ad dr. j £. m. 
om na elke braaking , ’er drie lepels van te 
neemen. Maar de pyn dringende , doet ’er 
dan by, Opii. gr. j. veli]. oïLauL Liq.gtt. l. 

6. Indien dit niet helpt, moeten ’er pynftil- 
lende (s) klyfteeren gebruikt worden , wel¬ 
ke hier boven de purgeermiddelen gefchat 
worden. 

Als de ziekte weinig is.. 
9:. FoL Malv. Alth. Fuleg. PL Chamcem. ad m.^. 

Bacc.Junip. Lauri.Sem. Car ui. ad dr. ï],coquein Aq. 
Font. unc xiv. Colat. add. Syr. Vïolar. 01 Oliv. ad unc 
j. J}. Opii gr. TV.f.Enema. Of 

Laöè, Vaccin. velDecodl. Aven. vel Jufcul Ver- 
vee. unc xij. Vini Canar. unc iv. Laud. Liq. dr. ij. 01. 
Cbamce?n unc ij. ?n. f. Cly/ier , tweemaal daags 
met wat meer geweld in te fpuiten. 

7. Indien het van opflyging is, laat ’er dan Van op. 
een kookdrank gemaakt worden van Sabin. Ar- 
temis. Puleg. Atripkx. Olid ^ en doet naderhand 
by elk 01 Succin. dr. ij. Afce. Fcetid.fcr. j. Camph. 

In 

(p) Colica Biliofa. (q) Emeticum. (r^ Paregoriciim. 
(r) Anodyni. (sj Pallio Hyfterica. 
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In geval van buil^loop (t), zoo geef de kly^- 
teeren, voorgefchreeven in de Buik en Roode-* 
loop (v), maar herhaal die zoo dikwils niet, 
of maak ze minder zamentrekkende. 

8. Maar indien de Lyder hardlyvig is. 
Decüd:, Comm. Clyfier. ( addendo inter coquen^ 

dum Sem. Lini. Fxnngr. aa dr. ) unc xij. EleB. 
LenlL Syr. de Spina Cerv. aa unc j. Spec, hier Pier. dr, 
j. 01. Sambuc. unci], 01. Anif. Cumin, aa fcr.]. m, 
f. Enema. 

Van 9* Indien ’er een opflopping van water is ^ 
graveel, pyn ill de lenden, braaking met hardlyvigheid 

en andere toevallen van graveel (x). 
9?. Decoct. Comm. Clyfter. unc xij. Ter eb. Ven. in 

Vitell. Ovi Solut. unc^. Elect. Lenit. dr. vj. Syr. Ro- 
far. Solut. 01. Chamaern. aa unc j JJ. 01. Junipi Chym* 
dr.f m.f. Enema. Of 

Decoct. Comm. Clyfter. (^incoct. Sem. Caruu 
unefj^.) unc xij. Ter eb. Venet. in Vitell. Ovi Solut. OL 
Ter eb. aaimc S- Syr. de Spina Cerv. unc]. jj, Sal. Ca- 
thart. Am ar. unc j. 01. Chamaern. uneï]. m.f. Enema ^ 
naar vereifch van zaaken te herhaalen. 

Ais de uitloozing, door de klyfteer veroor¬ 
zaakt , niet groot genoeg is om de vrees voor 
een drekbraaking (y) voor te komen , doe ’er 
dan by Pil. ex Duob.Jcr. ij. velPulv. fulapp. dr.]. 

Hellen- Als’er drekbraaking by komt ^ en de pyn 
de naar hevig word , moeten ’er pynftillende midde- 
cen drek-|ej^ ^2) gegeeven worden, zoo wel voor als na 
braaking. prikkelende (a) uitloozende (b). 

Als de hardlyvigheid niet voor de klyfteeren 
wil wyken, moeten wy tot valte purgeermid- 

. dele o 

(t) Diarrhoea, (v) Dyfenteria. (x) Nephritis. 
(y) Paflio Iliaca. (z) Aaodiaa. (a) Stimulantia. 
(bj Evacuantia. 
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tleieti komen, die des te fterker moeten gemaakt 
worden , hoe meer flaapmiddelen men van te 

, voren geeft of daar mede mengti 
Als deeze niet werken , vermeetderen zy 

doorgaans de toevallen. In geval dan van 
^ braaking en hardly vigheid, begin dus met pur¬ 
geermiddelen. 

j^. Puh. Rhei dr. j. 01. Anif, gtt. ij. OpiL gr. 
^oelgr.]. S'^r. Rhabarb. q. f. f. Bolus ^ aanftonds te 
neemen. Of 

Fuh. Sandt.fcr. ]\ Rhei gr. xv. SaL Volat. Succ. 
gr. V. Ol.Nuc. Mojch. gtt. ij. Laud.Liq* Sydenh.gtt* 
xxx.Syr.deRof.Sol. q.ff.Bolus. Of 

Puk. Sanct. Khabarb. Refm. JaJapp. Crem. 
Tart. ad Jcr.j^. Spec. Üiambr. Puk. Cajtor. ad gr, 
vlij. Opii. gr. 01. Junip. Caruï ad g??. j. Syr. de Spi¬ 
na Cerv. q f f. Bolus^ 

Indien één van deeze, twee-of driemaal her¬ 
haald 5 vrugteloos is, doe dan by een van bei¬ 
den , Mere. Dulc. gr. x. xv.fcr. j. of ook dr.j^. naar 
vereifch van zaaken. 

11. Men kan Pillen geeven als de Poejers 
niet helpen. 

9:. Pil. Ruff Stomach. cumGumm.aagr.xv.Sal. 
Tart. fcr. 01. Caryoph. Fcenk. ad gtt.]. Opii gr. 
velgr.]. f. Pil.v. aanftonds te neemen. 

12. De volgende zyn fterker, 
j):. Extract. Rad, PU ex üiiob.aafcr. j. Tart. Vi¬ 

triol fcr.j^.Ol. Cinnam Mentlo. Chamcem. ad gtt.]. 
Land. Londin. gr.^.velgr.], m.f. Pil als voren te 
neemen. 

Doe hier by Mercur. DuIc. als voren , indien 
het nodig is, en gedenk de gift van het ftaap- 
middel (c), gegeeven nevens hec purgeermid- 

Y del 

(cj Opiata. 
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del, evenredig te maaken naar de hevigheid van 
de pyn, al was het zelft tot een hoeveelheid 
van twee , drie of vier aazen heulfap (d): 
nogtans, hoe minder gelegenheid daar toe is in , 
bloedryke geitellen, hoe Ichielyker de toeval¬ 
len overgaan. Een llaapmiddel kan voor een 
purgeermiddel gaan op deeze wyze. ; 

Pulv, Caftor. Spec, Diambr. ad gr, vj. Laud. ! 
Londin. gr, ij. plus minus prout res exigit, Theriac, 
Jndrom,fcr, j. Syr. de Menth, q,ff. Bolus, een uur, | 
half uur, of kwartier na het purgeermiddel i 
te neemen. 

13. Als ’er geene neiging is tot braaken, 
kunnen vogtige purgeermiddelen gegeeven 
worden. Dus, 

^c, Decod:, Sen. Gereon, uncïy Syr, de Spina Cerv, 
dr. vj. Jq, Junip. unc JJ. Sp. Lavend. Comp, dr, y 1 
Laud, Liq,gtt. XXV, m,f,Potio, Of 

9?. Tree, Sacr, unc iij. Syr, de Spina Cerv, Aq, 
Menth, aa unej^. Elix. Propt, gtt,y Laud Liq, gtt, 
XXX. rn. Of 

• Tree, Sacr, Elix. Sakit, aaunc], Syr, de Spina 
Cerv, unc TM, Aurant, dr, j. Laud, Liq. gtt, 
XXX. ?n, I 

14. Het Graveel-kolyk (e) word belt genee- ! 
zen door verzagtende purgeermiddelen, ten zy j 
’er niets van onderen word uitgeloofd , en het | 
leven daar door in gevaar is ; in welk geval ^ 
Iterke purgeermiddelen met een llaapmiddel j 
plaats krygen. Naderhand. 

FoL Malv. Senn, ad unej^ Sal, Tart. dr, (^oque 
hi Aq. Font, q.f. Colat.^]. adde Gmnm. Arab, unc 
ViniAlb. unc ïv,'Syr. de Alth, unc].^^. Sal.Pruneil, 
:dr.i], Sal.Volat, 01. dr.]. m. Sumat uncïv, om de twee 
of vier uuren. Of 

(d) Opiura. (e) Colica Nephritica. 
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FoL Alth. m.j. Rad. Alth. dr. j. Glycyrrb. dr. ij. 
Bacc. Junip. Sem* Fanic. DuJc. ad dr. j. Gumm. 
Arab. mc£. coque in Aq. Font. £5? Petrof. ad q.f. ut fit 
Colat. ib j. cui infunde Calide FoL Senn. dr. vj. Sal. 
Tart.dr.g.Rheidr. ij.in Colat. Solv. Extract. Cajf. 
Fiji. Ree. unc j. £ƒ adde Vini Alb. Lisbon, unc YÏij. Aq. 
Raphan. Coinp. unc ij. Sp. Lavend. Comp. unc s-sp. 
Nitr. Dulc. dr. ij. rn. Sumat. unc iv. drie- of vier¬ 
maal daags. Of 

^ 1^. Aq. Mineral. Purg. tfeij. Sal. Cathart. Am. dr. 
vj. Nuc. Mofch. Cinnam. ad dr. ij. Zinzïb. fcr.j. Sein. 
Fanic. Dulc. dr.j, &■ coque ad)^j. S fub jinem add. 
Senn. dr. ij. Mann. unc j. Crem. Tart. unejj. Colat. 
add. Aq. Juniper. Mirab. ad unc j. Sp. Menth. Nitr. 
Dulc. Sal. Volat. 01. dr.j. m. om als voren te ge¬ 
bruiken. * Of 

Pol. Senn. dr. ij. Rhei. dr.j.£ Sal. Tart.fcr. j. 
Sein. Carui Cont. dr. j. Cort. Aurant.fcr. ij. infunde 
in Aq. Fcenk. unevj. Colat. unc iij. adde Syr. Rofar. 
Solut. uneg. EleCi. Lenit. dr. iij. Aq. Junip. 'dr. ij. Sal. 
Volat, 01. dr.j.m. f Potio, fumenda cum regimine. 

Hier by kunnen , als 't nodig is , gedaan 
worden, Pil. Matth. Laud. Lond enz. 

15. Indien ’er geen purgeermiddelen vereifcht 
worden. 

Aq. Petrof Fl. Chaimsm. Vini Alb. aa dr.j 
Aq. Lumbr. Mag. Junip ad dr. vj. 01. Amygd. Dulc. 
unc j. JJ. Syr. de Mecon. uncj.Sp. Nitr. Dulc. Sal. Vo¬ 
lat. 01. ad dr. j. ƒ Mifiura y om ’er, om de één 
of twee uuren, drie lepels van te neemen. 

Of 
9r. Syr. Papav, err. de Mecon. Alth. aa unc]. 01. 

Lini unc j. g. 01. Anif gtt. x. TinPl. Crock Sp. Lavend. 
Comp. ad dr.j. in. om er dikwils één lepel van te 
neemen. , 

Y 2 16. Als 
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16. Als de toevallen nog duuren, is debaa- 

ding dienflig. 
Rad, Alth, unc iv. FL Chamcem, Bacc. Junip, 

Lauri, Sem. F<snic,'Dulc, Car ui. Cumin, AniJ, Lini. 
Fcsnugr, aduncï], coqueinAq: Font, q,J. iS omni con- 
gioaddeSp. Vini Comwz.tbJJ. ƒ. Semicupium^ twee- 
of driemaal daags te gebruiken. 

17. Indien er vermoeden is, dat ’er wind 
in de darmen opgeflooten is, geef dan zweet¬ 
middelen (f). 

Puh, Cajior. fcr, jj. Camph» Sal, Succin C, C. 
Volat Ma gr. ïiyMithrïd.fcr.], Syr.Croci. q. ƒ. m.f. Bo¬ 
lus^ aanilonds te neemen , met de volgende ' 
fliirpdrank (g). 

Aq, Theriac. unc ij. Vini Alb, unc]. Sal. Volat. 
01. Tink. Cr oei. Sp. Lavend. Comp. ad dr. j. iSjyr. 
Crocl. unc^f^. m.f. Haiijtus. 

18. Het volgende fmeerfel (h) kan, na het! 
gebruik van het bad, dienflig zyn. 

9:. 01. Amygd. Dulc. Ter eb ad unc j. Succin. Sp. 1 
Sal. Ammon, addr. ij. Lavend. Comp. unc$. Camphor, 
dr.j.m. om ’er het aangetafle deel dikwilsmede 
te befmeeren. i 

19. Indien de pyn en toevallen van het 
Graveelkolyk (i) nog hevig blyven. 

Fimi Eqinn. uncu].Aq. Puleg. Petrof.ad\hj. 
iff linde calide& Colat. addeVini Alb. ^ A q. Ju¬ 
mp. unc iv. Sal. Volat. 01 dr. ij. m. Suinat unc iv. 
pro doft , en herhaal het naar vereifch van 
zaaken. 

20. Indien het verergert tot een drekbraa- 
king(k), moet het naar gelang behandeld wor¬ 
den. Indien’er regt Graveel by komt, is het 

een 

(f)Perrpirativa. (g) Haufliis. (h) Linimentum. 
(i; Colica Nephritica. (k) Paflio JJiaca. 
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een verward geval, om dat hier tegenftrydi- 
ge middelen vereifcht worden. Slaapmidde¬ 
len (1) evenwel kunnen dienftig zyn ^ vryelyk 
gegeeven zynde; maar geeflryke middelen (m) 
moeten nagelaaten worden. Gaa dus te werk: 

9?. Gumm, Tragac. Arab, ad gr. xij. FiL Matib. 
gr. viij. Balf Peruv. gtt. x. Balf Gilead, gtt. v. O/. 
Panic, gtt. ij. Syr. Altb, q. ff. Bolus ^ om naar ver- 
eifchvanzaakenteneemen. Of 

Aq. BI. Chamcem. unci]. Lumb. Mag, Syr. Me- 
con. 01. Amygd. ad unc].g. Sp. Nitr. Dulc, dr, ij. m. 
om ’er aanilonds de helft van te neemen, en 
na twee uuren de red:, als de pyn niet eer 
ophoudt. Of 

Bacc. Junip. Sem. Panic. D^lc. Gutmn, Arab, 
aduncg^, Nuc. Mofch. Galang. Cinnam. Mach. ad dr, 
g. coque in A^ Betrof Decodt. Mak. ad tt> j. ColaL 

j JJ. adde Sp. Nitr. Dulc. unc£. Aq. Raphan. Comp. 
Lumb. Mag. ad unc ij, Sal. Volat. 01. Sp. Mentb. La- 
vend.Comp.ad dr.ij. om ’er, d.rie- of viermaal daags, 
vier lepels van te neemen. 

Doe weinige droppels bv elke sift, 
als het nodig IS. " 

21. Deeze ï^illen milTen zelden verligting te 
geeven na de dienftige uitloozingen. 

\}L. Pil. Matth. gr. xij. Caftor. Opt. gr. x, Sapon. 
Caftil.gr. XV. 01. Junip. gtt. ij. Balf Gilead, q. ff. 
Pil. iv. op bekwaame tyd te neemen. 

22. In Kolyken van zenuw - ziekten en op- Kolyken 
van ze- 

9; Philon. Rom.fcr. j. Extr. Gent. gr.xv. Pulv.^^'l' 
Caftor. Sem. Anif. aafcr.^ 01. Junip. gtt. ij. Syr. *eliopiL 
Menth. q.f.f. Bolus, eens of meer op een dag te ging. 
neemen. 

Y 3 Of 
(!) Opiata. (m) Spiiituofa,. 
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Of 

]5c. Sal Chalyh.fcr,^, Volat, Succ.C.C, Camphor, 
ad gr. iv. Ca flor. Myrrh, ad gr. v. Extr. Gentian, fcr. 
jj. Balf. Peruv. gtt.ÏY. Opiigr.]. Syr. Artemisq.f.f. 
Pil. iv. tegen den nagt te neemen. 

Van 23. In winderige Kolyken (n), als wind- 
winden, breekende jniddelen (o) meer goed doen dan 

hartfterkende (p), 
Puh. Sem. Carui fcr. j. El. Chamcem. Macis. 

Rad. Galang. Angel. Mispan, ad fcr. Conf. Flaved. 
Aurant.fcr. j. Pil. Matth.gr. vj. 01. Anif. gtt. ij. Syr. 
deMecon.q.ff. Bolusy naar vereifck van zaaken 
te neemen. 

Hebbe- 24- In gewoone (q) Kolyken. 
lyke. Rhei. iincy Pajjiil. Exacin. dr. x. oem. Laraam. 

Min. dr. j. Sp. Vini Gall, tfe j. infundefrigide, om ’er, 
doorgegooten zynde, twee of drie lepels daags; 
van te neemen in ’t hevigfi: van de pyn. • 

Of ^ 
9!. Rhei. Glycyrrh. ad unc j. Sem. Cardam. Min. 

Cinnam. Crocu ad dr.^ Zinzib. Caryoph. Nuc. Mcfch. 
Mac. ad fcr.Jj^, Sal. Tart. dr.^. Vin. Alb. Canar.^ ad 
ib j. tSp. Lavend. Comp.iinciy infunde frigide, om’er, 
doorgegooten zynde, zomtyds twee oneen van 
te neemen voor een gift. 

De volgende droppels zyn hier diendig. 
Rad. Serpent. Virg. Angel. Cafior. ad unc 

Cinnam. Rad. Galang. Sem. Cardam. Min. Pip. Long. 
ad dr. ij. Cr oei. Zinzib.. ad dr. ] ^. Macis. Caryoph. 
JSIiiC. Mofch. ad dr. j. Cort. Aurant. Sicc. unc j infunde 
in Sp. Vini Gall. Vini Alb. ad tb j. Colat. cuilïbet 
unc j. adde Land. Liq. Syd. dr. ij. Êffit dofp dr. j. 

Of 

(n) CoIicaFIatulcnta. (o)Carminativa. (p)Cardiaca. 
(q) Habitual. 
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Of 

Rad. Angel. Hispan. men]. Sem. Car dam. Min. 
me j. Gran. Parad. dr. ij. inf unde inSp. Croci. TinSt. 

Aurant. aa '0? j, Colat. adde Laud. Li^. pro re 
nata. 

25. Als het Kolyk inzonderheid in de maap- De 
legt. ° maag 

Rad. Angel. Hispan. Galang. Serpent. Virg. 
Cajlor. Sem. Car dam. Min. aa dr. ij. Croci. Macis. 
linzib. Piper. Long, aa dr. S- Vini Canar. m ij. infun- 
de f. a. fcf Colat. adde Sp. Menth. Ceras. Nig. Tinct. 

Aurant. Sp. Lavend. Comp, ad unej. Aq. Anif. Jump, 
ad uncj.£, Sumat uncj.jj,. pro dofi. Of 

9'* Paci/, Junip. unc Sem. Anif. Coriatid. Carut. 
Feenic. Dulc. Curt. Aurant. aadr. ij, Zinzib. Macis.Pi¬ 

per. Long. Cinnam. aadr.]. Nuc.MoJch. Caryoph.ad 
dr. J. Fini Canar. fÊ ij inf unde f. a. Colat. adde 
Aq. Angel. Comp, unciv. Sumat utprmcedens. 

26. De köokdranken zyn bynaar buiten ge¬ 
bruik , hoewel ze in dit geval van dienft kun¬ 
nen zyn. 

Rad. Galang. Zedoar. Serpent. Virgin. Cort. 
Aurant. ad dr. ij. coqueinAq.Font.q.f. ad.fêtiyfub 
finein add. Bacc. Junip. Laur. Sem. Fcenic. Dulc. ad 
dr. ij. Zinzib. Sem. Cardam. Min. Caryoph. Cinnam. 
ad dr. j. Colat. adde Aq. Angel Comp. Abfynth. Comp. 

ad unc iv. Sp. Menth Syr. Croci. e Cort. Citr. ad unc i. 
in. om er drie- of viermaal daags drie oneen 
van te neemen. 

Dit kan bekwaam gemaakt worden voorKo- 
lyken van opHyging (r) door Herb. Artemis. Pu- 
leg. enz. by de kookdrank te doen. 

27. In winderige Zenuw-kolyken (s). 
iy. Pulv. Fl. Chamcem. Sem. Anif. adgr.xv. Rad rigenze- 

^ 4 Angel 
(r) Colica Hyflerica. (s) Colica Flatulenta. 

Winde- 
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Angel Hispan, Zedoar, Cinnam, Pith, ad gr. vj. 01 
CaruL gtt, ij. Laud. Lond.gr. j.m.f. Pulvistegen 
den nagt te neemen, en naar vereifch van zaa- 
ken te herhaalen. Of 

Puh. CrocL Spec. Diamh.Sal Fokt. Succ Rad. 
Contraj. Serpent. Firg. ad gr. iv. Caftor Opt.fcr.j^, 
01 Cinnam. gtt.]. Laud. Lond.gr.]. Sacch, Alb.fcr. j. 
m. f. Pulvis, te neemen met vier lepels van dq 
volgende drank. 

Aq. Ceras Nig^ Cinnam. ten. ad unc iij. Stephan. 
imcïj.Sp. Lavend. Comp. dr. y]. Syr.de Mem. unc], 

m.f. Jiilap. Of 
Aq. FL Chamrem, unc y]. Angel Abfynth. EpL 

dem. ad unc]. Sp. Menth. dr. ij. lavend. Comp. dr. iij, 
Sal Fokt. 01 dr.].&. Laud. Liq. dr.]. Syr.eCort. 
Citr. unc j. m. ƒ. Julap. 

28. In Kolyk van Graveel (t) en Opllyging, ^ 
Pidv. Gurnm. Arab. Tragac. aafcr.^. Sal Fo¬ 

kt, Succ. Caniph. Sal. Tart. Fl Chaimem. ad gr.Y. 01 
SaJJafr. Fcenic. adgtt. j. Laud. Lend. gr. ]. m.f. Puh. 
naar vereifch van zaaken te neemen. 

Of 
Sal Fókt. a C. Succïn. ad gr. y^ Camphor, gr. 

vj. Cinnam. Puh. Caftor. Chalyb. ppt. ad gr. x. Laud. 
Londin. gr. j. 01 Mac. Liq. gti. ij. Syr. de Mecon. qj. 
ƒ. Bolus, met eenige lepels van de volgende drank 
te neemen. 

Aq. Puïeg. Ceras, Nig: Rutae Bryon. Cotnp.ad 
7wcï]. Sp. Lavend. Comp. dr. ij. Sal. Fokt. 01 Lintl. 
Cafior. ad dr. j. Laud. Liq.fcr. ij. Syr. de Artemis, 
uncfm.f. Julap. Of 

Aq. Fl. Chamcem.Fcenic.Petrof.Raph.Comp.Fini 

Alb. ad unc ij. Sal. Fokt. 01. Sp. Nitr. Dulc. ad dr, 
ij. Laud. Lond. gr. iij. Syr. deAlth. unc j. m. f. 
fulap. ^9 Al? 

(t) QoÜGa Nephritica. 
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29. Als het Kolyk voortkomt van een Maag- In aji- 
Icoorts, en indien brandewyn op flangenhout of g^‘ 
iets diergelyks niet helpen wil geef dan een 
braakmiddel (v), en behandel het als een Kei- genee- 
derkoorts (x). zing naar 

- Als het zyn oorfprong neemt van boonen, er- 
ten, thee, of iets winderigs gegeeten of gedron- borden, 
ken te hebben, zullen de gemeene hartflerken- 
de middelen (y) doorgaans genoegzaam zyn, 
maar indien deeze te veel ontfteeken, open 
dan een ader, en geef een flaapmiddel (z). 

Als de ziekte voortkomt van verharde vui¬ 
ligheden , geef dan een verzagtende klyfteer, 
fchryf losmaakende lepelfpys voor , geef dan 
een zagt buikzuiverend middel , en naderhand 
een fterk met Calomela. 

Als het komt van iets dat doorgeflikt is, en 
te dik was om met gemak door de maag en 
darmen te gaan , geef dan olieagtige en buik¬ 
zuiverende middelen. 

Als het komt van het gebruik van fterke za- 
mentrekkende middelen (a), geef dan verzag- 
jpende buikzuiverende middelen en klyfleeren, 
en fchryf zagte losmaakende fpyfen voor. 

In Kolyken van opftyging , zyn pefl- (b) en 
(taalmiddelen (c), beweeging en de rüime lugt, 
behalven de hartflerkende middelen, van zon¬ 
derlingen dienft. 

Als het Kolyk een volkziekte (d) is, moeten de 
kragtigfte hartflerkende middelen, die tegen het 

' Kolyk zyn , naar gelang der toevallen gegee- 
ven worden. 

■ Y 5 Als 

(v) Emeticum. (x) Grapula. (y) Cardiacd. 
(z) Opiata. (a) Styptica. (b) Alexipharmaca. 
(p) Chalybeata. (d) (^olica Epidemica. 
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Als het veroorzaakt word door wurmen, 
behandel het dan met opzigt daar op. Als ook 
wanneer het voortkomt van gezwellen of ver- 
zweeringen (e) in d^ darmen, of fpysloop (f) , of 
als het tot een geraaktheid (g) verergert, moet 
men agt geeven op de ooripronkelyke oorzaak. 

Maar indien het fchynt gehuisveft te zyn op 
de plaats der milt , leg ’er dan op Empl e 
Geut, cum Ammon ; of anders een pleifter van 
Galbanum, met een weinig Kampher. 

Als groote zwakheid het Kolyk vcrzelt, zyn 
klyflieeren en flaapmiddelen het eenige daar men 
op vertrouwen moet. 

D R E K B R A A K I N G (a). 

Oin^ I. Drekbraaking is een verflopping in dé 
fchry- doortogt der vuiligheden naar bene- 

den 5 waar uit zy komen om door den mond uit¬ 
geworpen te worden. , 

0QJ.. 2, Deeze kan komen van hevige braaking, 
zaak. Kelderkoortzen (b), opfpanningen, gezwellen en 

Scirrus in de darmen *. 3. In- 
(e) Ulcera. (f) Lienteria, (g) Paralyfis. 
(aj Paflio Iliaca. (b) Crapula. 

* In ’t algemeen kan men voor eene oorzaak deezer 
fchrikkelyke ziekte houden alles wat de darmen ver- 
üopt , en maakt dat de klapvlies, dat aan het uiteinde 
der dunne, en het begin der dikke darmen is, haar 
werk niet verrigten kan. Inzonderheid is dit ongemak 
gemeen in beflootene breuken, om dat de darmen door 
deeze of geene opening in het zakje of eenige andere 
holligheden gefchooten zynde, daarvan daan niet weder 
in het hol des buiks konnen te rug gebragt worden. In 
dit geval worden de darmen op de plaats , daar ze uit 
het hol des buiks doorfchieten, zo gedrukt, dat de door¬ 
togt naar beneden geheel word verdopt , en weggeno¬ 
men. Maar zcldzaamer is het, ’t geen PalfyniütFerbeyen 
verhaalt, dat de kronkeldarm ingefchooten was en vaft- 

gegroeid 
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3. Indien Kelderkoortzen of een ruime Ie- Kente- 
venswyze de oorzaak zyn, en ze in brandige kenen, 
geitellen komt, is de pyn groot, en daar is 
een flymige of galagtige braaking en koorts 
mede verzeld. Als ze van dezelfde oorzaak is, 
in bleeke en magere menfchen, zyn deeze toe¬ 
vallen minder hevig , worden laater gezien, 
cn dikwils zonder koorts. 

Indien ze komt van wind in de darmen op-- 
geflooten en die ontfteekende , gaat ze ge- 
meenelyk voor of volgt op het Kolyk (c). 
Zomtyds volgt ze ook op een breuk in de 
lies , of het zakje. De gemeene tekens 
zyn hevige pyn , opblaazing en opfpanning. 
van den geheelen buik of een deel deszelfs; 
zomtyds een hard gezwel op de plaats des na¬ 
vels (d) en hevige braaking, welke , indien 
die duurt, een braaking van fpys en ftinkende 
vuiligheden word. Voeg hier by eene moeje- 
lykheid in ’t ademhaalen en watermaaken, 
nifteloosheid, koud zweet, koude in de uitein- ^ 
den en flaauwtens (e). 

4. Alle de zoorten hier van zyn gevaar- Voorte- 

; lyk ; maar indien ’er Ilymproppen (f) in dekenen. 

: darmbuis zyn, of indien ’er een breuk is , en 
I de darmen niet fchielyk kunnen herfteld wor- 
? den, word ze ongeneeslyk geoordeeld. Indien 
I ’er geen afgang of water komt in zes of zeven 
I dagen, is ze gemeenelyk doodejyk. De Koorts, 
I hier op koude pis(g)komende, word vooreen 

, . goed 
(c) Colica. (d) Regio Hypogaftriea, (e) Deliquia. 
(f) Polypus, (g) Stranguria. 

gegroeid aan de fcheiding der fpieren , daar de Dy- 
ader en flag - ader (Arteria & Vena Cruralis) doorgaan, 
welke zondeilinge breuk oorzaak eener drekbraaking gc- 

' weeft is. Zie Palfyn Heelkunde, pag. 80. 
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goed teken gehouden. Schoon de genees¬ 
middelen mogen doorgang vinden, als de ziekte 
verouderd is , is het niet altyd veilig de her- 
Ilelling te voorzeggen. Als de braaking waar- 
)yk drekagtig word , is er nog hoop van ge- 
neezing door klyfleeren. 

5. Men moet hier maar dunne fpyfen gebrui¬ 
ken. Die kunnen beflaan uit iepelkofl:, pap¬ 
pen , broodnat (i) met wyn , gerflewater, 
hoendernat met Rad. Alih. Gumm. Arab, en an¬ 
dere olieagdge, vette of verzagtende vogten. 

6. Ais ’er de Koorts mede verzeld is, of ge¬ 
vreesd word, open dan een ader, en herhaal 
dat eens of tweemaal geduurende de geneezing, 
indien de kragten des Lyders dat toelaaten. 
Als ze komt van een ophooping van vuilig¬ 
heden , verzeld met hardheid , zwelling en' 
opblaazing , zal een warme ftooving of bad, 
met een dienftig fmeerfel nuttig zyn , gelyk 
ook verzagtende purgeermiddelen , indien de 
Lyder die kan inhouden. Zie van het Kolyk 
pag.338.enz. 5.13,15,18. Als ze van een breuk 
komt, laaten dan de darmen herfteld worden,^ 
eer ’er geneesmiddelen gegeeven worden. In^ 
dien van te zamentrekkende middelen of fpy- 
zen, geef dan verzagtende klyfleeren en pur¬ 
geermiddelen. Indien van braaking die van 
zelfs komt, begin met een ligt braakmid¬ 
del (k) , en gaa dan te werk als in geval van 
braaking. 

Of indien het nodig is, meng dan een braak-, 
purgeer-, en flaapmiddel (i) met malkander. 
Dus, 

9: P^iniRmet. dr. iij. Tin6l;, Sacr. unc ].£. Laud. 
Lond. gr. j.J. vel gr. ij. m. Of 

(i) Panada, (k) Emeticum. (1) Opiata, 
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Of 
9r. Puh. SanB, Ipecacuann. ad fcr, j. Laud, Lond, 

gr, j.JJ. m, Sumat equovis Lehiculo', bibendo de De- 
i:od;. Hord. S Hq, Minèr. ad in Operatione. 

7. Geef in ’t algemeen een klyfleer, als het 
nodig is, na de aderlaating. 

De volgende is dikwils dienflig bevonden. 
OL Lmitb jj, Colocynth. dr. iij. coque parum, 

Cola ^ injicepro Clyjïere ter in die opiujueriU 
Gaa vervolgens voort tot meer verzagtende, 

verdunnende en buikzuiverende middelen. 
Kad.Alth. uncj}. Fol Malv. Ahh.adm.].$. 

Fl. Chamcem. m. j. coque inAq. Font. q.f. Colat. um 
xij. add. Syr. de Spina Cerv. Fin. Emet. Turbid, ad 
mc j. &■ Elebi, Lenit. SaL Cathart. Amar, 01. Cba- 
mcem. Ter eb. ad unc ]. f. Enema pro re nat a inji- 

ciendum. 
Indien dit te fterk geoordeeld word, laaten 

dan de giften* der purgeermiddelen verminderd 
I worden; altyd de verdoovende middelen (m) , 
: in deeze klyfleeren, of alles wat derzelver 
I prikkelende kragt kan verminderen nalaatende. 
: Geef, tulTchen het gebruik der klyOieeren, pur- 
I geer-met ilaapmiddelen, of geef een ilaapmid- 
^ del voor en na de buikzuivering. Als het in 
I vogtige gedaante niet van de maag wil gehou- 
i den worden. 
I. Eheriac.Andr.dr.g Laud. Lond. gr. ï] m. om 

een uur na de volgende Pillen te neemen. 
Pil Stomach. eGumm. Ruff. ex Duobus ad fcr. 

' JJ. Sal. Tart. Tart. Vitriol aa gr. vj. 01. Nuc. Mofch. 
gtt.].m,f.PiI.Y, 

Of meng het flaapmiddel met het purgeer¬ 
middel. Dus, 

%. Puh, 

(m) Anodyna. 
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Puh. Jalapp. ^r. JJ. SanSè.fcr.j^, SaL Tart, gr, 

viij. Opa gr,].g, 01 Mentb. gtt.j. Syr.deRhabarb. 
q.f. f, BqIus, 

Geef na de werking een ruflmiddel (n). 
8. Indien dit niet helpt, vermeerder dan 

de gift. Of 
1^. Puk, SanEt.fcr, j. Refin. Jalapp, gr, xij, Pulv, 

Cornachin, fcr.j^. Calomel gr. xv. vel fcr. j. 01 Ca^ 
ryoph. gtt. j. Laud. Lond.gr. ij. Syr. de Spina Cerv. q, 
f. f. Pil. Sumend<d ut Bolus prcecedem. 

Of 
Pil. ex Duoh.fcr. ij. Calomel.gr. xv. vel fcr. j. 

Sal. Volat. Succ. gr. v. 01 Anif. gtt. j. Laud. Lond. gr, 
ij. m.f. Pil. v.pro doji. 

9. Een of meer zulke Pillen , als die twee 
laatft befchreevene, kunnen alle drie of vier 
uuren gegeeven worden , met iets van de vol-^ 
gende drank, tot dat ze het voorgeflelde oog¬ 
merk beantwoorden. 

Aq. Menth. unc vj. Theriac. Epid. aa unc j. 
Syr. e Cort. Citr. dr. vj. Sp. Lavend. Comp. dr. ij. m.f, 
Jiilap. 

Des niet tegengaande moet men blyven klys- 
teeren alle vier óf vyf uuren. Als flerke pur¬ 
geermiddelen niet werken, zal het dikwils met 
verzagtende lukken. Maar indien deeze niet in 
de maag blyven, geef dan middelen tegen ’t braa- 
ken (o), als in geval van braaking, en nader¬ 
hand zagte purgeermiddelen. Maar neem hier 
in agt de braaking niet fchielyk te fluiten, in¬ 
zonderheid indien ’er geene vuiligheden met 
de^ klyfteeren uitkomen , uit vrees dat de buik- 
zuivering niet helpen zou , na dat deeze ge^ 
flopt is. Maar ais het veilig is die te fluit LV..- !'• 

kan 
(n; Paregoricuin. (o) Antiemeticum. 
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kan het niet beter dan door het volgende ge¬ 
daan worden. 

9r. Succ. Limon. mc Sal, Abfynth. Jcr.yLaud. 
Lond. gr.],m, en herhaal het naar vereifch van 
zaaken. 

Maar nog {laap-(p) ^ nog hartflerkende mid¬ 
delen (q) moeten te ruim gebruikt worden, 
uit vrees van de walging te vermeerderen , eii 
eene ontfteeking (r) der darmen te veroor- 
zaaken. 

10. De braaking derhalven gefluit en de 
flerke purgeermiddelen nutteloos zynde, 

TM,Sacr,cum Vim Alb,par, itncY]. om’er 
aanftonds vier lepels van te 'neemen, en die gift 
alle twee of drie uuren te her haaien, tot dat 
het werkt, en ondertuflchen veel te drinken 
van het Aq. Miner, Purg. coquendo alter cum Nuc. 
Mofch, Sem, Fcenic, Dulc, enz. 

En indien het nodig is , fmelt dan in elke 
pint van het water , Sal. Cathart. Amar. Mann, 
adiinc]. of de kragt van het middel kan ver¬ 
meerderd worden , door het water langer te 
laaten kooken, en ’er in het kooken zenebla- 
den by te doen. 

Indien de Tindt. Sacra te brandig geoordeeld 
word, kan ze met Aq. Menth. verdund worden. 
Het gebruik der klylleeren moet nog blyven 
duuren. 

11. In geval dit alles vrugteloos is, en des 
Lyders leven werkelyk in gevaar is, kan ’er 
raauwe kwik gegeeven worden, beginnende 
met drie of vier oneen, en de gift twee- of 
driemaal in een uur herhaalende, vermeerde¬ 
rende ook de hoeveelheid , indien het nodig 

is. 

(p) Opiata. (q) Cardiaca, (r) Inflammatio. 
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is. Dit middel is zomtyds gelukt. Het gevaaif 
daar van kan verminderd en de uitwerking, 
vermeerderd worden, door een weinig te voren 
een fterk middel tegen ’t braaken, en een flaap*^ 
middel te geeven, gelyk ook een klyfteer. Na 
dat de Kwik doorgezwolgen is, is een ligte be- 
weeging of oefFening dienftig. Maar als dit 
gevaarlyk middel geweigerd word beproefd te 
worden, word het voor de befte wyze gehou¬ 
den dik wils braakmiddelen (s) te geeven , als 
de kragten het toelaaten, om de doorgang naar 
beneden voort te zetten. 

WURMEN. 

Oor¬ 
zaak. 

Kente¬ 
kenen. 

1. \ 7Erfcheiden zoorten van wurmagtige 
V dieren kunnen in de darmbuis lig¬ 

gen , inzonderheid in kinderen. Zy worden 
geoordeeld voortgebragt te worden’ uit eieren, 
met het voedzel doorgezwolgen , en aan te 
groejen door eenige flymerigheid (a) of taje 
uof in de doortogt. 

De ronden (b) plaatzen zig in de ma^g ofdun¬ 
ne darmen , de Aarswurmen (c) in de dikke 
darmen , en dikwils digt by de toefluitende fpier 
van den Aars (d) en de breede of Lintwurmen (e) 
liggen overal in de doortogt zonder onderfcheid. 
Deeze zyn dikwils zamengevoegd en ineengê^ 
vlogten; zomtyds vertoonen zy zig gelyk een 
wurmzak. 

2. Dikwils worden ’er Buikloopen (f), zom¬ 
tyds 

(s) Emetics, (a) Vifciditas. (b) Lumbrici Teretes. 
(c) Afcarides. (d) Sphincter Ani. (e) Lati .Fafciaï. 
^f) Diarrhoea. 
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tyds Roodeloop (g) en Spy sloop (h) door de 
AarsWurmen veroorzaakt. De afgangen zyn 
hier fchuitnig , groen , graauw , en zomtyds 
gelyk volaarde in water gefmolterii De Wur¬ 
men zyn verzeld met een Hinkende adem, een 
harde of opgeblaazen buik, eetluft(i), dorfl, 

. koortzigheid by toevallen , met een tuflchen- 
poozende pols en gloejende wangen, zwaar¬ 
heid en pyn in het hoofd, flaaperigheid ^ wal¬ 
ging , braaking , pyn in de maag of darmen ^ 
een drooge hoeft in kinderen, en zomtydseen 
yling , ftuiptrekkingen (k) j flaauwte , koud 
zweet, en uitdrooging (1). ^ 

3. Hoe heviger en langduuriger de 
len zyti, hoe flimmer de ziekte is, en indien 
de Wurmen van een natuurlyk gebrek van ver- 
teering (m) voortkomen, zyn ze gevaarlyker dan 
als ze veroorzaakt worden door een Kelder¬ 
koorts (n) 5 flymerige fpys enz. ^ . 

4. ZuLire middelen zyn hier goed , gelyk 
oranje-appel en limoenfap, en als ze voortko¬ 
men van een zwakke verteering (o), zyn be- 
Weeging en open lugt dienftig. Als ze van Kelder- 
koortzen komen, is dunne fpys beft; als ze van 
ilymierigheid Zyn, moet de fpys fober Zyii; en 
als ze van hardlyvigheid komen, losmaakende. 

Als ze Van verrotting of kwaade verteering 
zyn, laat ’er dan.wyn gemengd worden met het 
gerftewater, broodnat enz. , en in dit geval 
mag men aan volwaflene menfchen yry wyn 
Vergunnen, mits dat ’er geen Koorts is. Het 
volgende j in overvloed gedronken, kan dien¬ 
ftig zyn. * Z 

Levcö^ 
wys. 

I 

(g) Dyfenteria. (h) Lienteria. (i) Voracitas. 
(k) CJonvulfio. (l) Atrophia, (m) indigeftio, 
(n) Crapula. (o) Coneódio. 
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Genee- 
zing in 
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354 NIEUWE OEFFENING 
]^. Ar gent. Vim unc],^ coqueinAq, Ruta q, f, ad 

€ölat, tb iij. adde Succ, Aurant. Limon, TinÖè. Croci. 
Syr. Croci. ad uncy^.m. 

Dit kan miflehien nog beter gemaakt worden, 
door dikwils gefmolten tin by de kookdrank (p) 
te doen. Maar Aq. Font. Syr. Limon. en Sp. Vi¬ 
triol wel gemengd , zullen een aangenaame - 
vogt voor geduiirige drank maaken. 

5. In jonggeboorene kinderen, om de drek 
(q) uit te loozen, ende voortteeling der Wur¬ 
men voor te komen 

Syr. FL Perjic. Rofar. Solut. ad unc Syr. 
Rhabarb. dr. ij. 01 Anif.gtt.j. ?n. om 'er zomtyds 
een klein lepeltje van te geeven. 

6. Voor die agt maanden of een jaar oud 
zyn 5 als Kelderkoórtzen of geronnen melk de 
voortteeling der Wurmen begunftigen , 

Diagryd. Calom. Sexies Subl Sacch. Alb. ad m. 
Geef'er 6, 8 of 10 aazen van aan een kind 
van 6 of 8 maanden, en 12 aazen aan een kind 
van een jaar. Of 

Puiv. SanSi. Rbei ad gr. viij. Calomel gr. v. 
01 Anif. gtt, tn. voor een kind van één 
jaar. 

7. Als de Calomela niet nodig is , of on¬ 
veilig geoordeeld word. 

Pulv. Rhei dr. j. 01 Nuc. Mofch. gtt. ij. ƒ. 
Puh. No, iv. vel vj. om er tweemaal in de week 
één van te neemen. 

Na twee of drie buikziüveringen. 
Pulv. e Chel. Canc. Simpl Cret. Alb. Teji. Os^ 

treor. ppt..ad , om 'er twee- of driemaal daags, 
vyftien of twintig aazen van te neomen , met 
Jiet moederlyk Zog. 

2. Voor 
(P'1 Decoftio, (q) Mecouiiim. 
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Voor die oratrenc zes jaaren oud zyn, en 

onder of over naat gelang, na weinige pnrgeer- 
iniddelen met Calomela, 

9:. Mthiop. Mineri Pulv. Sém, Smion, ad dr, ij. Ca- 
raUJr.ySabinJr. Crocufcr. j. ƒ, Fuh, No. xij. om 
*er ’s morgens en ’s avonds ëéii van te neemen ^ 
met een weinig van de kookdrank befchree- 
Ven 5. 4. / 

9. Purgeer na het gebruik vandeezepoejers 
wederom. 

Pulv. SanSi. Cornachin, ad gr.xv. Calomel Rhêi 
ad gr, viij. 01 Ruta gtu j. m. om het tweemaal 
in de week te neemen j met een goede Le¬ 
ve nswys. 

Geduureiide de Werking kan men een dronk 
of twee neemen Yznhet DecorumMercuriale, of 
men kan drie of vier aazen Calomela alleen gee- 
Ven, voof twee of drie nagten na malkander; 
en naderhand de gemelde poejer ^ de Calomela 
daar uit laatendö. Of 

Kefin, Scammon^ Jalapp. Calomel ad dr. ij. 
Sacch^ Alb. 01. Cinn. Nuc. Mofch, ad gtt, xx. 
Mucilag. Gumm, Trag. q.f-f. Troch. dr.j^, Pendentes^ 
om ’er één van te geeven , voor een kind Van 
twee jaaren. 

10. Als de Wurmen huisveflen in de dikke enVoi. 
darmen, omtrent de blinde darm (r), of digt waffe- 
by den aars (s) , gelyk men zomtyds door een^^^‘ 
jeuking weeten kan, zyn klyfteeren dienftig 
beide iii volwaflenen en kinderen. 

De volgende voorfchriften, wel gemengd, zul¬ 
len voor beide dienen. 

Abfyntb, Fulg, Rutce Centaur. Min. aam,^, 
Sem* Sant on. Contuf. dr. iij. Colocynth, uncj^, coquein 

Z 2 Aq, 
(r) loteftinuïR Csecum. (s) Anus. 
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Jq, Font. q.f.Colat. add. OLTereb. unc^. Succin. rfnj. 
Sabin, gtt. x. Spec, bier Picr.dr.]. 01. Lini Rancid, 
uncï]. ?n.f. Enema, tweemaal daags in telpuiten ^ 
jen lang in te houden. Of 

^rifiol. Rot, Gentian. Sem. Santon.aadr.j.co^ 
que inAq. Font. q.f, Colat. unc viij, add. 01. Abfynth, 
unc ij. Succin. Chym. dr.^i Rutw^ Sabin, ad gtt.x. SaL 
Cathart. Am. dr. vj. Fil. ex Duob, dr.j^ Elix. Ppriet. 
dr.ïym.f. Enema. 

11. De zetpillen (t) zyn hier ook dienllig. 
Pub. Rad., Gentian. Ariftol. Rot. Sein. Santon, 

Fol.Abfynth. Fulg. Spec, hier Pier. ad dr. ij. Fell.Taur, 
unc Ol.Abfynth.Rutcdy Sabin. Junip. ad gtt.v]. MelL 
q.f.f.Glandes. 

12. Stoovingen (v) op de Buik, hoewel ze 
niet veel in gebruik zyn , kunnen ook goed 
doen. 

1^. Fol.Abfynth. FuIg.Pra[f.Sabin. Ruta? Abrot. Fh 
Chamesm. ad m.j. Rad. Gentian. Ariftol. Long. ad unc 
jj. Colocynth. dr.ij. coquein Aq Font. q. f Colat. fg’ i|h 
add.TM.Myrrh. Aloes, unc ij./. Fotus, tweemaal 
daags te gebruiken. 

13. Smeeringen (x) worden ook dik wils met 
een goeden, uitllag gebruikt. 

jy. Üng. Laurin. unc ij. Oh Riitce unc]. Camphor,. 
dr.iyTinPt.Myrrh.^ Aleos. 01. Abjynth. Sabin.Chym, 
ad dr.]. m.f. Linimentum, zomtyds op de Buik te 
fmeeren. • Óf 

9;. üng. Neapolit. unc iij. Feil. Taur. Pub. Aloes. 
Colocynth. dr. ij. 01 Rut<2. Sabin. Chym. ad dr.]. m.f, 
Linimentum, Ipaarzaamer te gebruiken. 

14. Pappen (y) zyn ook dienflig in Kinderen. 
9?. Theriac, Andr. unej^. üng. Dialth. dr. ij. 01. 

Mac. 
I 

(t) Suppofitoria. (v) Fomentatio. (x) Linimenta. 
(y) Cataplafniata» 
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Mac, perExpreJJ. dr. j. Piih. Aloes, M’yrrh, Diagrid^ 
Colocyntb, ad dr, £, 01 Abfytith, Rut, Chym. ad gtt, 
iv. m, f, Cataplafma y op de Buik van een Kind 
van zes jaaren te leggen. Of 

Mellis mc 'spec, hier Pier, unc^. Feil Taiir^ 
Jr. j.JJ. 01, Sabin, gtt. vj. Pulv, Gentian,q.f.f. Ca- 
taplafiria. 

15. Pleifters zyn ook zeer dienftig. ' . 
Pulv. Sabin Sem. Santon. Rad, Arijlol Rot, 

Colocynth.Aloés. Scammon. Myrrh, addr,]. Feil Bovin, 
Sicc, dr. ij. Catnphor.Ol Abfynth. Suepin. Rutae Chym, 
adfer,]. Rejïn, Comm. unc j. Tereb, Ven. q,f,F EmpL 
over zeemleer te ftryken , en op den buik te 
leggen. 

Indien deeze pleifler te flerk geoordeeld word 
voor Kinderen, doe ’er dan by een gelyk deel 
van Empl.e Cumino. 

16. De volgende Tinftuur is nuttig. 
Tindt. Sacr. cum Duplo. Spec, unc ij. Elix, 

Ppt. dr.], Elix. Vitriol gtt. xv. m. om ’s morgens 
te neëmen naar vereifch van zaaken. 

Als men de geneezing onderneemt door 
JEthiops Miner, of raauwe Kwik , mift het dik- 
wils, ten zy men tuflehen beide buikzuiveren- 
de middelen geeft. 

17. Indien men meent dat de Wurmen in de 
maag zyn geef dan eerfl braakmiddelen (z) en 
naderhand. 

Spec. Hier Pier. unc jj. Pil Rujf. dr. ij. Myrrh, 
dr, j. Sal. Ckalyb. dr. j. Croci. dr.^. 01 Junlp gtt. xx, 
Syr. de Abfynth. q.ff Pil v. equalibet. dr.], om ’er 
driemaal in de week drie of vier van te nee- 
men, of naar vereifch van zaaken. 

Z 3 De 

(z) Emetica. 
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De TinBura Sacra kan ook des avonds te vo? 
ren in een kleine hoeveelheid gegeeven worden^ 

VYFTIENDE AF.DEELINO, 

■ ZiektÉn van de Blaas en Nieren. 

GRAVEEL of STEEN in de NIEREN, 

BLAAS, PISLEIDERS (a) enPISGANG (b). 

Om- 
fchry- 
ying. 

I • A Ls ’er een verzameling en zamenflrem? 
ming komt van de aardagtige dee- 

len der pis in een der waterwegen , en dit 
eene moejelykheid in ’t water maaken veroor¬ 
zaakt , en een pyn in het naauwe van de rug 
óf het fchaambeen (c), word de Lyder gezegd 
de Steen of Graveel te hebben. ‘ ’ 

Als deeze verzameling zoo groot is, dat 
ze één ofmeerlighaamen maakt, en niet in flaat 
is 5 wegens hunne grootte, door de waterwegen 
door te gaan , veroorzaaken ze gemeenelyk 
grootepyn, verzweeringen (d) in de deelen, 
en een geheele opilopping van water , en de 
ziekte krygc haare benaaming van het deel, 
daar deeze verftoppende ftof huisvefl;, gelyk 
Van de Nieren, Blaas, Pisleiders of Pisgang. 

2. Deeze ziekte kan zomtyds een erifelyke 
[of aangeboorene] oorzaak hebben , dat is, 
de waterwegen kunnen natuurlyk naauwer zyn 

dan' 

fa) Uretheres. (b) Urethra, (c) Os Pubis, 
fd) Ulcer a. 
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dan ze behooren ; of het geftel kan natirirlyk 
gefchikt zyn om een lleenige ftof voort te 
brengen. Een verltopte doorwaaffeming (e), 
of een koude en vogtige lugt kunnen daar ook 
oorzaak toe geeven; want daar door zullen de 
zwaarfte deeltjes der dierlyke vogten in hetlig- 
haam gehouden worden. Eene andere oorzaak 
van deeze ziekte kan zyn het gebruik van zul¬ 
ke wateren, die, door verfcheiden laagen (f) der 
aarde loopende, met fteenige deeltjes bevrugc 
worden. Daar zyn zommige wynen en ande¬ 
re vogten, die of vuil, of niet genoeg gezui¬ 
verd zynde, of overvloejende van wynfteen (g), 
of andere aardagtige lighaamen , den grond tot 
deeze (leen leggen kunnen. Wederom , in 
menfcheh die aan Aamborftigheid(h)of Jigt(i) 
onderworpen zyn, die een zwakke verteering (k) 
hebben, zyn de üymige Chyl, en fteenige ftrem- 
zels (1) in de gewrigten, de duidelyke oorzaa- 
ken van deeze ziekte. In ’t kort, alles wat 
eene opftapeling van aardagtige ftof kan maa- 
ken in de waterwegen , ’t zy door de wydte 
der buizen te verftoppen of te verminderen, 
of door onmiddelyk, of door een verder oor¬ 
zaak , die .ftof zelve voort te brengen , zullen 
Graveel en, door den tyd , Steen veroofzaaken. 

3. De toevallen van het Graveel of Steen 
zyn gemeenelyk walging en braaking, met een kenen, 
doofheid in het been en dye van de aangetas¬ 
te zyde; een pyn vaft of verfchietende, groot 
of klein , naar maate van de grootte der in¬ 
gedrongen ftof, die men gemeenelyk voelt om- 

Z 4 treilt 

(e) Perfpiratio. (f) Strata. jCg) Tartarus. 
Oi) Afthma. (i) Arthritis, ’tk; Digeilio. 
(l) Concretiones. 

/ 
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trent de plaats der lendenen, het fchaambeei^ 
(m), en de by leggende deelen. Deeze pyn is 
zeer fcfierp, en bynaar geduurig, als het Gra¬ 
veel of de Steen blyft in het begin der Pislei¬ 
ders (n) 5 maar begint te verminderen als die 
verder word voortgedreven. Zomtyds als de 
Steen hoekig is of lang vafl blyft , is de Pis 
bloedig, en gemeenelyk word ze in alle Gra- 
veelige verpoppingen (o) dun, en in een kleine 
hoeveelheid uitgeloofd , inzonderheid in het 
begin der ziekte. Zomtyds komt ’er een ge- 
heele opftopping derzelve, in welk geval beide de 
Pisleiders kunnen verpopt zyn. Als de ver¬ 
poppende Pof in de blaas gedreeven is, is de 
Pis troebel j en word overvloedig uitgeloosd; 
en men ziet daar in veel zand, en zomtyds klei¬ 
ne Peentjes, welke indien ze hoekig zyn, zel-^ 
den zonder pyn worden uitgewaterd. Als het 
toeval • (p) hevig en langduurig is , komt *er 
zomtyds eeiie geheele opPopping van den 
Poelgang, zoo dat de purgeermiddelen (q) hun^ 
ne kragc verliezen ; en zomtyds ook, hoewel 
zelden, is de aardagtige Pof gelegen in zulke 
deelen daar de vaten Pap en de omloop des 
bloeds langzaam is; zoo dat het, ter zelfder tyd, 
beide eene Jigtige (r) en Graveelige (s) ziekte 
veroorzaakt. 

Als de Steen geplaatP' is in de Pisgang (t), is 
de pyn gemeenelyk hevig , maar in dat deel 
bepaald, waar in zomtyds de Steen naar bui¬ 
ten uitpuilt, en met de vingers kan gevoeld 
worden. 4. Alle 

(m) Os Pubis, (n) Uretheres. 
(o Obllriictio Nephrjtica. fp) Paroxyrmus, t 
(q) Cathartics, (t) Morbus Arthriiicus. 

Moibus Nephriticiis. (t) Urethra. 
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4. Alle toevallen zyn, in geval van een ver- Voorte- 
oiiderde Steen, gevaarlyk, Een ophooping van keneq. 
zand in de Nieren of Pisleiders (v) is minder 
gevaarlyk dan een gemaakte Steen. Een Steen 
in de Nieren is van flimmer gevolg dan in de 
Pisleiders, en meer of minder kwaad naar maa- 
te van deszelfs dikte. De grootfte Steen, na- 
tuurlyk in flaat om door de Pisgang te gaan in 
de Mannen , word geoordeeld omtrent zoo 
groot te zyn als een kleine hazelneut ; maar 
in Vrouwen kan ’er een die merkelyk grooter 
is door de Waterpyp (x) gaan. Ais beide de 
Nieren of beide de Pisleiders aangetaft zyn, is 
het Mes te gevaarlyker , inzonderheid indien 
het verzeld is met fcherpe pyn, verzweering 
(y), ontfteeking (z), flaapeloosheid, verlies van 
kragten, koorts en opllopping van water. 

Als de toevallen veele dagen diiuren zon^ 
der tiiflchenpoozing, is het geval wanhoopig, 
inzonderheid als koude de uiterften heeft 
aangetaft , de pols tikt, en de Lyder klam 
zweet heeft. 

Als de ziekte hebbelyk of erffelyk is , kor 
mende in den ouderdom of jigtige geftellen ^ 
is de geneezing moejelyk. 

De toevallen van bloedige pis, blyyende na 
dat de aanval over is , zyn moejelyk om weg 
te neemen. Als de pis overvloedig uitgeloosd 
word, haare gewoonelyke zetting heeft, troe¬ 
bel is en de toevallen verminderen , is het 
een teken dat de aanval (a) over is. Indien een 
groote fteen lang in de Pisgang (b) gehouden 

? 5 word, 

(v) Ureteres. (x) Meatus Urinarius, 
(y; Exuiceratio. (z) Inflammatio. 
(a) Paroxyrmus. (b) Urethra. 
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word 5 inzonderheid indien die ruw is, en 
nog voor, nog agterwaarts kan bewoogenwor* 
den, en ’er eene geheele opftopping van wa¬ 
ter is, is de ziekte gemeenelyk doodelyk. 

Levens- 5* Losmaakende fpys is hier het allerdien- 
wys. fligft. Een glas witte wyn, zuiver of gemengd 

met gerflewater, kan toegéftaan worden. Maar 
geduurende de toevallen is het beft diergelyk 
vogt te gebruiken, als het volgende* 

9r. DecoÖi.Hord, (cum IncoSl. Gumm,-Jrah 
fêïyFmi Jlb,Lisbon, £. Syr.Jlth, dev. Rad, Af er. 
aë unc].£. Sp. Nitr. Dulc. unc^ m, om ’er dikwils 
een glas vol van te neemen. 

Alle flymige fpyzen, heete fpeceryen enz. 
moeten vermyd , en alleenlyk waterpappen, 
wei, foppen en thee gebruikt worden. Kaas jes- 
blaan (c) of lynzaad - trekfel kan hier dienftig, 
zyn. Een zagte beweeging, inzonderheid wan¬ 
delen en ryden, is nuttig. 

Genee- geneezing ziet of onmiddelyk op het 
ling in’t toeval, of op de voorkoming deszelfs. 
toeval In het toeval, is het eerft dienftig ader te 

laaten, inzonderheid als de Lyder fterk is, 
of van een bloedryk geftel, of koortzig. Ver¬ 
volgens 

9?. Aq. Fcenic, Petros, adunc], Gumm, Arab, dr, 
ij. ƒ. Solut, cui adde Syr. Altb, Vin, Alb, ad unc j, Sp. 
Nitr, Dulc, dr, j. Laud, Uq, gtt, xv. ƒ. Haujius^ aan- 
ftonds na de aderlaating te neemen. 

7. Als het toe val blyft laat dan hét Enema 
Terebinthinatum , als pag. 336. §. 9. herhaald 
worden, eens of tweemaal daags, en als dat 

‘ uitgewerkt heeft, de volgende vogt. 
Aq, Petros, Fcenic, ad unc j. Raphan, Lumb. 

Mag. 

(c) Folia Malva. 
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]Mag* ad dr. iij. Sp. Nitr, Dulc.fcr,]. Pil. Matth. gr. 
yij. velx. TM. Sal. Tart. gtt. xv. m.f. Haujius. 

8. Indien dit niet helpt, moeten wy onzen 
toevlugt neemen tót verzagtende purgeermid* 

i delen. Zie de dienlligfte in dit geval onder 
het hoofdftuk van Kolyk, pag. 338. enz. g, 14. 

Als door een flerke braaking het purgeermid¬ 
del nx3t in de maag kan gehouden worden, moet 
de Mixtura Antimetica met limoenfap gebruikt 
worden , gelyk in de Drekbraaking (d), pag. 
350. enz. g. 9. of anders een llaapmiddel (e) 
voorgaan of met het zelve gegeeven worden. 

Na de werking van elk purgeermiddel, en 
• inzonderheid als de pyn hevig is , is het dien- 
ftig een flaapmiddel te geeven. 

9. Als yogtige purgeermiddelen niet ge voeg- 
lyk kunnen gebruikt worden, wegens een braa¬ 
king of groote op flopping van water; of in¬ 
dien ze niet geholpen hebben, 

9:. EM.Lenit. dr.yPuh. Gumm.Arah. Iragac. 
m fcr.]. Baij. Gilead, gtt. xxx. Puh. Sandl.fcr. j. Ja* 
fapp. Pil. Matth. ad Sal. Volat. Succ, gr. viij. 
Tereb. Venet, Bolus ^ by Brokjes te neemen 
met een goede levenswys. Of 

T^t. Pulp. CaJJ. Fiji. Elebè. Lenit, ad unc j. Puh. 
Sandt. unc^, Sal. Prunell. Teji. Ovor. Puh. Rkabarb. 
m dr. ij. Millep. Sal. Succin. Spec. Diatragac. Frig, ad 
dr.].^ Syr.Rofar.Solut.q.ff.Elebl. om ’er ide- 
maab daags de grootte van een Notemuskaat 
van te neemen, en’er drie lepels van de vol¬ 
gende drank boven op te drinken. 

Balf, Gilead. Tereb. Ven. Balf. Capïv. ad dr. ij. 
Vitell. Ovi iVo.j. vel ij. Terantur jimul in Mortario\ 
fenfim addendo Vini Alb. Aq. Flor. Chamcem. Petrof. 

Fmk. 

(d) Paflïo Iliaca. (e) Opiata. 
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ymic. Syr, de Alth, ad unc ij. Sp. Niir. Dulc, dr. ij. 
Tinct. Cant bar, Tinct. Sal. Tart, ad dr,j, m, 

10. Indien deeze geneesmiddelen niet hel¬ 
pen,- en de toevallen vermeerderen , kan het- 
dienftig zyn purgeermiddelen met Calomela te 
gebruiken. ' ■ . 

9r. Pulv. Warme, Jaïapp, Calomel adfcr,]. Laud, 
Lond. gr, ij. Sal Tartar, Sucein. Folat, ad gr] k. Ter eb. 
Ven. q.f.f. Bolus, 

Geduurende de werking , mogen ’er vette 
foppen , of eenige balfemagtige drank met 
Arabifche gom in overvloed gedronken worden. 

De buikpiverende waters, met Sal Cathart, 
Amar, of liever Sal Mirab, Glaub, Mann. Crem,* 
Tart. zyn hier ook dienftig; alleen moeten wy 
in agt neemen , dat als de Steen groot is , als 
de pyn langdiiurig en vafl is , als de pis bloe¬ 
dig is, en de opftopping groot, enz. men dan 
geene zoute prikkelende purgeer-, of flerke pis- 
dryvende middelen (f) moet gebruiken , ^om 
dat ze dikwils de pyn vermeerderen, ^ het toe¬ 
val verlangen, en zomtyds de dood zelve ver- 
oorzaaken ; en daarom is, na het geeven van 
verzagtende middelen, een zagt braakmid¬ 
del (g) minder gevaarlyk , en dikwils meer 
dienflig; zoo dat een half vierdendeel loots of 
twee fcrupels Ipecacuanna met voordeel kunnen 
gegeeven worden; drinkende de Lyder in de 
werking een groote overvloed kandeel met hui 
gemaakt; en na dat die over is, moet ’er een 
llaapmiddel (h) gegeeven worden. Ipdien /pe- 
cacuanna te flerk geoordeeld word, km Oxymel, 
Scillit. of Sal Vitriol in* deszelfs plaats gebruikt 
worden, 

II. Tus- 
(f; Diuretica. (g) Emeticum. (h) ParegoriGum, 
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ïi. Tuffchen deeze uitloozingen , moeten 

. dienftige fmeerfels (i), pappen(k), baden en ftoo* 
vingen (1) niet nagelaaten worden. 

9:. Ung, Dialth. OL Chamaem. Tereh, ad unc j. 
Sp, Vinï Camphor, uncj^. Opii dr. m,f, Linimentum 
quo cum inungantur partes affeBce bis quotidk, fuper 
applicando pannum ^^allicum, 

12. Voor een ftooving. 
Rad, Fxnic. Petrof, Raphan, Ruftican, ad unc ij. 

Herb. Alth, Mah. ad m, j. Sem. Fosnic. Lini. Bacc^ 
Junip. ad unc^. coque in Aq. Font, q^f, Colat, W ij. ad- 
deSal.Nitr. uncïy utf. Fotus,, tweemaal daags te 
gebruiken voor het fmeerfel. 

13. Na deszelfs gebruik, 
Cepar.fub Ciner^ co6t. unc iv. Ung, Nervin, unc 

iy Campk Pulv. dr, Cataplaféa^ na de fmee- 
ring te gebruiken. 

14. Halve baden (m) kunnen insgelyks met 
vrugt gebruikt worden, gelyk in het Kolyk, 

I pag. 340. §. 16. de fpeceryen agtergelaaten ^ 
; of de pisdryvende (n) en verzagtende midde- 
: len (o) daar voor in de plaats gefteld zynde. 
; Laat de Lyder omtrent een uur, eer hy in het 

bad gaat, het volgende neemen: 
Sperm, Ceti, fcr. j. Sal. PrunelL gr. xv. SaL 

; Tartar, gr. x. Camphor. SaL Folat^. Succin. ad gr. vj. 
^ Balf. Gilead, dr. Syr. de Alth. q. f.f. Bolus, ter 
: bekwaamer tyd te neemen, en ’er het volgende 
: boven op te drinken. 

9?. 01 ylmygd. Dulc. unc ]. Syr. de Mecon. dr. vj. 
I m. Exa^iJJime £ƒ fenfim adde Aq. Fmnic. unc j. Ra- 
\ phan. Vin. Alb. ad unc^. Tindt. Sal. Tart. Tindt. Can- 

thar. ad gtt. x. Sp. Nitr. Dulc. dr. j. m.f. Haujtus. 
15. De 

I (i) Linimentum, (k) Cataplafma. (1) Fomentatio. 
' (m) Semicupia. (n) Diuretica. (o) Emoliientia. 
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15. De TM. Canthar. moet altyd in dit gé-* 

\^al gegeeven worden met flaap- of balfemagtige 
middelen (p). Dus; 

9?. TM. Canthar. unc^, Sp. Nitr. Dulc. Land. 
Liq. addr.ym. om driemaal daags veertig droppels 
te neemen, met een lepel olie van zoete Aman¬ 
delen 5 of een dronk van de volgende dtank. 

9:. Decoct. Rad. Alth.^yj^ Gummulrab unc].J\ 
Solution cui adde Syr. de Alt h. unc ij. ViniAlb* unc iv. ƒ. 
Apozema. 

Flet zelfde einde kan ook beantwoord worden 
door likkingen en flymen (q). 

16. Slaapmiddelen zyn ook zeer dienflig als 
de Lyder het purgeermiddel niet kan in hou¬ 
den , als de pyn hevig is, na alle gemaakte 
uitloozingen ; en als de Lyder zeer zwak ge¬ 
worden is, en andere dingen -lang vrugteloos , 
bezogt Zyn, in welk laatfle geval 

j^. Tart. Vitriol. Sal. Tart. Siiccin. vel Camphor, 
ad fcr. j. Sperm. Ceti fcr. ij. Sap. Venet. dr. j. PiL 
Mattb, dr. j. 01. Junip. gtt. x. Balf. Gilead, q.f. 
VI. f. MaJJaeciijiisqualibet dr.]. formentur PiL viij. 
om 'er tweemaal daags vier van te neemen 
met vier lepels van de volgende drank. 

Aq. Petrof. P'osnic. Vini Alb. ad uncW]. Syr* 
Alth. imc ij. Sp. Nitr. Dulc. dr. iij. Camphor. 

ƒ. Julap. ’ Of 
1^. 01. Amygd. Dulc. unc]. Syr.. de Alth. unc£. Vi- 

fiiAlb. unc j. Aq. Foenic. unc ]. Sp. Nitr. Dulc. fcr.]* 
Laud. Liq. gtt. x. m ƒ. Haufius , om ook twee- of 
driemaal daags te neemen. 

17. Het volgende kan ook genomen worden 
met eenige dienflige Bolus, Pillen, of Poejers. 

Sperm. Ceti. Balf. Capiv. Ter eb* Ven.addr.i]. 
Vïtell 

(p) Balfamica. fq) Mucilaginefi. 
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Vitell, Om. q.f. ViniAlb. Aq, Fxnic. aê tbJJ. Sp Mfr. 
Dulc. dr. ij. Tinct. Canthar. dr. j. Pi7. Mat tb, dr,£. 
Aq. Raphan. Syr, deAlth, ad mei], m, f, a, om ’er 
vier lepels van te neemen naar. vereifch van 
zaaken. 

18. Het volgende kan, geduurende de genee- 
zing, de plaats vervullen van Tipping’s vogt, en 
is miflehien veel beter middel , hoewel het de 
twintigfte part der ingrediënten niet heeft. 

DecoSt, Rector, ( cum Gumm, Arab, &f Rad, 
Aith, ad unc], parat,) i], Vini Mïllep, Aq, 
Rapan, Comp, unc iv. Theriac. unc ij. Sp, Nitr, Dut, 
(in quo Sal, Fokt, Succin, dr,],fi€terit per noctem) 
unc j. Tinct. Sal, Tartar, dr, vj. Tinct, Canthar, unc 
g. Laud, Liq, dr, ij. Sacch, Alb, q,f, m, om ’er twee¬ 
maal daags vier oneen van te neemen, of naar 
vereifch van zaaken. 

19. Buikzuiverende klyfteeren , olieagtige 
iikkingen , en gladmaakende Hymen , kunnen 
ook tuflehen beiden gebruikt worden. 

01. Amygd, Dulc. Syr, de Alth. ad unc ij. Sperm, 
Ceti, dr. ij. Sp. Nitr, Dulc. dr. ].g m, om ’er naar be¬ 
lieven één lepel van te neemen. 

20. Het volgende mengfel kan genomen 
worden by wyze van droppels, in eenige Hym, 
likking (r) of fmelting van Arabifche gom. 

1^. Sp. Nitr, Dulc. uncg. TinB. Canthar, Millep, 
Laud. Liq. ad dr, j. Camphor, Sal. Volat. Succ. ad dr.g, 
m. f. a, om ’er drie- of viermaal daags 50. drop¬ 
pels van te neemen , of naar vereifch van 
zaaken. 

* 21. Indien deeze handel wyze de gewenfchte 
uitwerking niet heeft, en de toevallen duuren of 
heviger worden^ als de hardly vigheid blyft, en de 

1 krag- 

(r) Luiélus, 
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kragcén des Lyders evenwel niet te veel vermin'^* 
deren, gelyk ook als ’er braaking komt of blyft^ 

. Calomel gr, xv. Puh, Sanct, Jalapp. aafcr, j.- 
Sal Folat, Succ-, gr, viij. Camphor, gr. vj. Sal Tart, 

fcr. j}. 01 Fosnic.gtt. ij. Syr, de Aith, q.ff. Bolus, ’s 
morgens te rieemen. Of 

Pil Coch. Mirii Extr,Rud. aafcr,]. Calomel gr^ 

XV. Carnphor. Sal Tart. Succin. Volat, aa gr. v], 01 
yunip. gtt, ij. f. Pil No. Y], tot het zelfde einde. 

22. Indien de toevallen nog duuren , en de 
kragten fterk afneemen, is de laatfte toevlugt 
tót Laudanum, ’t welk gegeeven moet Worden 
met eenig balfemagtig mengzel , niet te veel 
belaft niet fcherpe pisdryvende middelen j(s). 
Dits. 

Puh. Gumm. Arab.fcr.]. Laud. Londin. gr.ïy 

vel üj. Sal, Succin. Camphor, ad gr. vj. Conf, Malv', 

vel Cynofb. q.ff Bolus ^ eens of meermaal daags 
te neemen, de hoeveelheid van Laudanum ver* 
minderende naaf vereifch van zaaken. 

Of laaten ’ef veertig of vyftig droppels Van’ 
Laudanum Liquidum eeiis of tweemaal daags ge- 
geeven worden, in een dronk Kafiarie wyn ge¬ 
mengd met gerfte water. Of 

Rad. Alth. Gumm. Arab, ad unc j. Balfam. To- 

lut, Sal. Tartar, ad dr. ij. Decoct. Hord. W ij. coquef 

a Colat.calent. fê].^. affundefuper Rad. Raphan, 

Ruftic. unc iij. Sal Vol at. Succ. dr. j. Millep. vivent, 
cont. unc j. Cepar. ificis uric ij. Colat. add.,Vin. Alb. ft 
j.Sp. Nitr, Dulc. unc], Tinct. Cant har. uncf^. Camphor, 

dr. j. Pil Maith. fcr. ij. m. om eens , twee- of 
driemaal daags ’er twee lepels van te neemen. 

Of 
Decoct. Prcëced. 01 Amygd. Duk. Syr. Alth. ad 

mdi 
(s) ÏDiuretica. 
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fmc j. tn, f. HaufhiSj om de vyf uuren, of naar 
Vereifch van zaaken te neêmen. 

23. De volgende Pillen en Amandeldrank (t) 
kunnen ook dienflig zyn. 

Sapon, Ven. Fil. Matth. ad dr. ij. Sal. Volaté 
Suec. Sal. Tart. Cafnphor. ad dr. jj. l'ereb. e Chio 
Baïf. Capiv. ad dr. j. Junip. gtti xij. Syr^ Alth. q. ƒ ƒ. 
Pil, xij. e quavis dr. j. om ’er twee- of driemaal 
daags zes van te neemen, en ’er boven op te 
drinken zes lepels van de volgende Amandel-* 
drank. 

^ JBalf.Tolut.dr.ï]. Ot.Amygd. Dulc. uncï], VitelL 
O’di Decoct. Hord. ife ij. (m quo prius fint folu- 
tcB Gumm. Arab. dr. vj. ) Syr. de Alth. Aqi Raphatié 
Comp. ad unc ij. Sp. Nitr. Didc.unc^^j.emulfio ^ om 
’er Zomtyds naar believen wat van te drinken. 

24. Als beide de Nieren en Pisleiders (v) zo 
verflopt zyn , dat geen pis altoos daar kan 
doorgaan, moeten’er eerfllosmaakende pisdry- 

I vende middelen gebruikt worden,op dat de door- 
i gangen te gemakkelyker verwyderd worden* 
I Maar indien deeze manièr, teifens met het ge- 
I bruik van een warm bad , niet helpt, moet 
I men meer zuiverende pisdry vende en purgeeren- 
I de middelen (x) verkiezen , gemengd‘met een 
i vereilchte maate van Tereb. Ten. Ook kunnen 

klyfleeren, zamengefteld uit ingrediënten van 
i diergelyke kragten, dienflig zyn* Maar indien 
I deeze behandeling niét helpt ^ moeten wy we- 
! ’ der ons vertrouwen (tellen op flaapmiddelen (y) 

wélke hier vryelyk rtiogen toegediend, en her¬ 
haald worden, in die hoeveelheid die ’er ver- 
eifcht word. 

A a 25. In- 

I (t) Emulfio. (v) Uretheres, (x) Cathartica. 
(y) Opiata. 
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2S» Indien, gelyk dikwils gebeurt , als de 

Steen verouderd en groot is, of het toeval lang 
geduurd heeft, de Lyder koortzig of bloedryk 
is, word de aderlaating noodzaakelyk; en zag^ 
te purgeerende klyfteeren kunnen ook dikwils 
gebruikt worden om de toevallen te verzagten, 
door de deelen te verwarmen en flap te hou-* 
den , zonder de Steen zelve te roeren. Maar 
indien de Lyder loslyvig is, moeten ’er klyftee¬ 
ren zonder purgeerende ingrediënten toege¬ 
diend worden. 

^ Decoct, Comm, Clyfter, unc ij. Tereh, Ven. dr. 
vj. Vitel. Ovi No,y 01, Tereb.uncj^. 01, Chamaem, 
line ij. 01. Junip. Chym, dr, j. m, f, f a. Enema, 
naar vereifch van zaaken te gebruiken. 

26, In den tuflehentyd, moeten dienftige 
gladmaakende fmeeringen en flymen niet na- 
gelaaten worden; want deeze kunnen in zeke¬ 
re maate de deelen met flym voorzien, die de 
prikkeling, door de Steen veroorzaakt, dragely- 
ker zal maaken. Arabifche gom is uitnemend 
in dit geval, genomen in groote overvloed , 
by wyze van kookdrank of fmelting. Maar 
de hoeveelheid, in deeze gelegenheid vereifcht, 
kan allefbekwaamfl; genomen’ worden in de ge¬ 
daante van een flym (z). Dus 

Guinm, Jrab, unc ij. Sal, Nitr, dr, ij. Gumni, | 
Tragac. dr. j, Aq. Cinnam, ten, unc x. Syr, de Altb, 
unc lij. m. f. Mucilago, om er dikwils één of meer ! 
lepels van te neemen. | 

27. Pynflillende (a) balfemagtige middelen I 
(b) zyn zeer dienftig, .in geval van eenverou- [ 
derde Steen, om de hevigheid der toevallen te j 
verzagten , en een eind van de tegenwoordi¬ 

ge 
(z) Mucilago. (a) Anodyna. (b) Balfamica, | 
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aanval (c) te maaken, of ililftand te winnen, 

tot dat de operatie kan gedaan worden. Maar als 
de Steen te groot is om door de natuurlyke 
doorgang te gaail, is het verkeerd fterke pis- 
dryvende (d) of prikkelende geneesmiddelen 
te geeven. In dit geval derhalven, 

Gumm. Arab, Sperm. Ceti. ConfiMah. ad fcn 
j. Laud. Lond. gr. j; Syr. de Alth. Bolus naar 
vereifeh van zaaken te neemen, met de vol¬ 
gende flurpdrank (e). 

Aq. Cinnam. ten. unc j. 01. Amygd. Dulc. 
Syr. Capill. Ven. ad dr. vj. m.f. Hauftus. 

28. Als ’er een geheele opflopping van wa- 
terkomt, van de Steen vallende op de krop van 
de blaas (f), moet de Lyder op zyn rug lig¬ 
gen , zyne knié'n opligten , en zoo zig zelven 
beweegen. eerfl aan de eene, en dan aan de 
andere zyde,of zig zelven in die geflaltefchud- 
dende houden. Het kan ook in^ dit geval 
dienflig zyn een wafm bad te gebruiken. Maar 
dit niet helpende, moet de blaaspeilder (g) in- 
gebragt worden , waar door de Steen in de 
blaas kan te rug gedreev.en, en de pis uitgelaa- 
ten worden. 

29. Als de Steen nederfchiet in de Pisgang 
(h) , en te groot is om natuurlyk daar door te 
gaan, kunnen de dienflige heelkundige midde¬ 
len gebruikt worden, om die te breeken, uit- 
tehaalen, of te rug te ilooten. Maar zomtyds 
zullen infpuitingen, met geweld gedaan, die in 
de blaas te rug dry ven. Indien niets van dit 
zoort helpt , en de Steen , wegens deszelfs 
grootte of figuur, volftrekt buiten flaat is om 

Aa 2 voor- 

(c) Pavoxyfmus. (d) Diuretica. (e) Hauftus. 
(f) Cervix Vefics. (g) Catheter, (h) Urethra. 
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voor- of agtetWaarts bewoogen te worden, zon-» 
der onverdraagelyke pyn en zeer groot ge-1 
vaar, moet de operatie gedaan worden aan de ; 
kant van de Pisgang, en de Steen door de wond 
uitgehaald worden. Dezelfde manier word ge- 
voigt, als zulk een Steen vaft zit in de Pisgang 
der Vrouwen; hoewel de breette en de kortheid * 
van die doorgang, met de groote verwydering 
waar toe die in flaat is, dikwils een uitgang 
zal geeven aan Steenen van een middelmaati- 
ge grootte , door middel van het vervorderend 
werktuig (i), ’t welk by de Heelmeefters ge^ 
bruikt word om die uittehaalen, als ze in dee- 
ze doorgang geplaatfl is. Maar als een Steen 
in de Pisgang in flaat geoordeeld word daar 
door te gaan, zonder eenige merkelyke fchade 
aan de deelen te doen,zal een zagt pisdry vend(k),t:5 

pynflillend (1) middel, als §. 27. met een goe- ' 
de uitflag gegeeven worden. In dit geval, 
moet de gift van het flaapmiddel vermeerderd 
worden naar maate van de pyn ; want zom- 
tyds zal een gewoone gift hier vrugteloos zyn» 

Trenee- 30. De byzondere toevallen die inGraveeli- 
zingdei* ge ziekten komen , indien zy hevig zyn, en 
toeval- oorfpronkelyke ziekte niet weggaan, 

moeten als oorfpronkelyke behandeld worden^ 
Dus kan een doofheid in het been behandeld 
worden ais een byzondere Geraaktheid (m), en 
het zelfde moet men verdaan van bloedige pis, 
walging, braaking en hardlyvigheid. 

Om de 31. Om de wederkomd der toevallen te be- 
wed^- letten , moeten wy een diendige Levenswyze 
vai^het voorfchryven, en daar moeten bekwaame ge- 
toeval te neesmid- 

beletten. Dilatatoriiim. (k) Diureticum. (If Anodynum. 
(m) Paralyfis. 

i 
r 
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neesmiddelen in de tufTchentyd gebruikt wor¬ 
den. De fpys kan dezelfde zyn met die te vo¬ 
ren is voorgefchreeven. 

32. De geneesmiddelen zyn dienftige pisdry- 
vende, gemengd met balfemagtige rniddelen (n). 
Maar in lyvige en grove geftellen, worden ’er 
zomtyds purgeermiddelen (o) met Calomela^ ge- 
lyk ook de flerkfle pisdryvende middelen ver- 
eifcht. 

33.19;. Tereh, e Chiounc], SaL P^olat,Succ.Camphor. 
Saï. Tart. adfcr. ij. Canthar. Pulver, gr. vj. m.f. a. £ƒ 
ƒ. Pil X. e Jingula dr. j. om ’er tweemaal daags 
vyf van te neemen, met twee lepels van het 
volgende mengfel. 

1^. Gumm. Arab. mcpS^.fohe in Decoct. Hord. 
tb j. Colat. add. Syr. de Alth. unc ij. Sp. Nitr. Dulc. 
uncj^. m. 

Het kan ook grootelyks dienen om de we- 
derkomffc van het toeval voor te komen , nu 

i en dan een verzagtende klyfteer in ’t werk te 
{lellen, meteen bekwaame hoeveelheid van 
Ter eb. Ven. of 01. Ter eb. 

Sp. Nitr. Dulc. is erkend te zyn het meefl beloo- 
I vende, enteffenshet veiligflefmeltvogt (p), tot 
nog toe ontdekt om de Steen in de blaas te fmel- 

' ten. Die mag derhalvenvryelyk tot dit einde ge- 
I geeven worden, gemengd zynde met dienflige 
: verzagtende en verdunnende middelen *. 

Aa 3 34. Als 

(n) Balfamica. (o) Cathartica. (p) Menftruum. 
* Indien de Geneesmiddelen, door Juffr. Stephens in 

Engeland uitgevonden , waar van, zedert het Jaar 1739. 
20 veel gerugt gemaakt is, de beloofde uitwerking doen, 
zal de Sp. Nitr. Dulc.. hier door onzen Schryver voorge¬ 
fchreeven, en zelfs de pynelyke operatie der Steenfny- 
ding, buiten gebruik kunnen raaken. Maar ik weet 

. niet, 
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34. Als de Steen in de Blaas verouderd en zo 

groot is dat men geen hoop heeft om die te 
fmelten, 

riiet, dat wy, hier te lande, tot nog toe zekerekennifle 
hebben, dat de uitflag deezer middelen zo gelukkig is, 
als men in Engeland daar van heeft voorgegeeven. 
Ook fchynen de ingrediënten , die JufFr. Stephens tot 
haare Medicynen gebruikt heeft , zamen gemengd zyn- 
de, wel een goed middel te zyn om te dry ven , en 
kleine fteentjes af te zetten : maar niets byzonders , 
dat deenbreekende is , in zig te hebben. Niemand zal 

• die kragt zoeken in verkalkte Tuinfiakken en Eiërfchaa- 
len, om dat men daar in, na dat het vlugge zout door 
de hitte is uitgedreeven , naauwlyks iet dan lalFe aarde 
vinden zal. Een bal van zeep en honing, kamiile bloe¬ 
men, venkel en pieterzely, met water gekookt, heb¬ 
ben wel eene verzagtende en openende kragt: maar 
fchoon diergelyke middelen lang van de Geneesmees¬ 
ters in het Graveel gebruikt zyn , heeft ’er egter nie¬ 
mand een fteenbreekende kragt in gevonden , of daar 
aan toegefchreeven. De ingrediënten der piHen zyn 
meer dryvende , dewyl ze bedaan uit verkalkte Tuin- 
flakken, eenige gebranden zaaden, Alikantfche zeep , erj 
honing; maar niemand heeft in loogzout en zeep , 
welk het voornaamde in deeze pillen is. oit een dêen- 
breekend middel gevonden. Ondertuffehen is dit alles, 
wat ons van JufFr. Stephens word opgegeeven. ’t Is waar 
dat men in Engeland honderc vyf en vyftlg voorbeel¬ 
den optelt en befchreeven heeft van menfehen , die 
door het gebruik van dit middel van den Steen genee- 
zen zyn. Van welke men het allermerkwaardigde, na* 
inelyk dat van Dr. Kirkpatrick, in onze taaie overgezet, 
heeft uitgegeeven; maar men zou kpnnen twyfFelen, of 
wel een van die voorbeelden kan proef houden: ten 
minden,zo lang ’er met reden hier over gefchil is, moet 
men zyn oordeel^ opfehorten, en geenzins op zulk een 
middel, als onfeilbaar den Steen breekende, betrouwen. 
Ondertudchen is het opmerkelyk, dat'’er in het Jaar 
1667, een gerugt van diergelyk een middel in Engeland 

geweed is. Ik zal het verhaal daar van mede deelen, zo als 
het gevonden v/ord iniSwwrr gefchiedeniden vanEngeland, 
II. Deel pag.242, 243. des druks in 12°. Die Hoog Eerwaar¬ 
de Bidchop verhaalt, daar ter plaatfe, de ziekte en dood van 
den Graaf van Zoutbampton, ,, de pyn, zegt hy, door ■ 

* den 
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fmelten, of dat die bekwaam zal zyn om door 
de waterwegen te gaan, word de Heelkundige 
operatie , Steenfnyding (q) genoemd , nood- 
zaakelyk. Zulk een Steen kent of meent men dat 
in de blaas gehuisveft is uit de volgende teke¬ 
nen. I. Daar word pyn igevoelt omtrent het 
Schaambeen (r) , de krop van de blaas , of dc 
omleggende deelen, welke vermeerderd na 
dat de pis is uitgelooft , en hevig word in de 
pisgang (s) omtrent het hoofd der roede (t). 
2. Een jeuking in het hoofd der roede , ver» 
zeld met dik wils ftyf worden derzelve. 3. Een 

A a 4 zwaarte 
(q) Lithotomia. (r) Os Pubis, (s) Urethra. 
(t) Glans Penis. * 

„ den Steen veroorzaakt, groeide in hem zo zeer aan 
dat hy befloten had zig daar van te laaten fnyden : 
maar een Vrouwmenfch kwam by hem , die voor- 
gaf, dat zy een onfeilbaar middel had om den Steen 

,, te breeken , en zy bragt by zo veele bewyzen , dat 
, hy zig in haare handen overgaf. Het Geneesmiddel 

deed eene groote uitwerking : want hy raakte zeer 
ll veel gravelleus ftof kwyt . ’t welk ’er uitzag als de 

kanten van een Steen. die afgefleepen waren. Dit 
moedigde hem aan om voort te varen , tot dat zy- 

, ne fmerten zodanig toenamen, dat men nooit iemant 
’’ met zulke vreeffelyke pynen had zien fterven, welke 

hem dikwils zodanig het geheele Lighaam deeden 
beeven, dat het Ledikant daar van fchudde. — De 
oorzaak vond men na dat hy geopent was ; Want 

” het Geneesmiddel had de Steen van zyne uitwendi¬ 
ge flymige rokken , dewelke maakten dat ze zagt en 

’’ gemakkelyk op de fpieren van de blaas ruftede, berooft', 
’’ daar in tegendeel , toen deze ontbloot waren , de 

innerlyke en harder gedeeltens van den fteen, dewel- 
*, ke aan ftukken begonden te fplyten, door de ver- 
„ breeking, die nu begonnen was, op den hals van de 
„ blaas lagen, en die deze hevige pynen , van welke 
„ hyftierf, veroorzaakten De tyd zal leeren , wat 
men van het thans berugte fteenbreekende middel zeg¬ 
gen zal, na dat’er meer proeven van genqmen zullen 
zyn. 
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zwaarte, gevoeld in het zakje , de bilnaad (v^ j 
en de deelen die daar boven leggen , met wab l 
ging en braaldng, als de Steen te groot is. | 
4. Eene geduurige neiging om water te maaken 1 

en groote moeite om dat te doen , want het ^ 
komt dikwils maar# met droppels , welke ' 
zomtyds met malkander niet bedraagen dehoe^ 
veelheid van een halve lepel vol. 5, Zomtyds ’ 
ook is de pis bloedig in welk geval de Steen J 
onderfteld word ruw te zyn. (5. Nu en dan i 
zal ’er eene geheele opftopping komen in het j 
begin, midden , of omtrent het einde van ’t | 
water maaken, veroorzaakt door de Steen vak 
lende op de opening van de blaas. 7. Een per- | 
zing (x) ^rzeld met drang om zyn water te 
maaken. 8. De Lyder is gemeenelyk zeer rus- ", 
teloos; en de pyn noodzaakt hem zyne geflal- ' 
te of plaatzing te veranderen , zyne beenpn | 
kruizelings te leggen , of Herke beweegingen | 
te maaken; maar mdien de Steen groot is, kan ^ 
hy naauwlyks overeind liaan , wandelen , of ^ 
ryden op een ruwe of onelfe grond. 9. Als 
de pyn en^ andere toevallen duuren , m dat 
eenige kleine fleentjes zyn uitgeloosd , bete- 1 
kent dit dat er meer of grooter agterblyven. | 
10. ’t Is zeer waarlchynelyk, dat een Steen 
werkelyk gemaakt is, als de Lyder herhaalde j 
toevallen uitllaat zonder cepige Steen uit te ,4 
loozen , of pis, verfchillende van denatuurly- | 
ke. II. Maar een Steen word met de grootfle 1 

zekerheid gekend in de blaas geplaatfl: te zyn i 
door ’er een blaaspeilder (y) in te brengen, want i 
dus kan men dit werktuig daar tegen doen aan-? | 
ftryken. Deeze onderregting word te meer | 

be* I 
(v) Perinjcum. (s) Tenemus. (y) Catheter. | 
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beveiligt, door de vinger in de regte darm (z) 
of fchede der Lyfmoeder (a) in te brengen; 
wanneer insgelyks de plaats , beweeglykheid 
of vaflheid, de grootte en ruwheid van de Steen 
kan gekend worden; ook of die ingeflooten is in 
een blaas (b), en hier uit kan, een vleezige Itof 
groejende uit of vall zittende aan de blaas, 
in welk geval de operatie doodelyk kan zyn, 
onderfcheiden worden van een hoop zand , of 
vafler Itof. 

De operatie is altyd gevaarlyk en dikwils voor- 
doodelyk. Indien de Lyder inllort of nieuwe bereid 
toevallen uitftaat na dat hv eens ffefneeden is, tot 
en alle de Steenen daar uitgehaald, is het ge- ratie der 
val zeer gevaarlyk. Steen- 

35. Eer men tot de operatie belluit, is het^iyding, 
dienitig te overweegen den ftaat, de kragten 
en jaaren van den Lyder; met de plaats, groot¬ 
te , en ’t getal der Steenen in de blaas, zoo ver 
als ze door onderzoek kunnen gekend wérden. 

I De tyd, die men gemeenelyk voor de operatie 
verkiell, is het Lente-zaizoen, hoewel men, 
in geval van noodzaakelykheid, daar niet op* 
Iet. De Lyder word , tot dat einde, gemeenelyk ' 

j voorbereid door aderlaatingen en twee of drie 
verzagtende purgeermiddelen, toegediend wei¬ 
nige dagen eer dat. hy de operatie ondergaat. 
Zommigen geeven ook, kort voor dien tyd, een 

I merkelyke gift van een Ilaapmiddel (c), zoo 
! wel met oogmerk om den Lyder ongevoelig 
voor de pyn te maaken , a!s om de Koorts 
voor te komen, die anders ligtelyk daar kou¬ 
de bykomen. 

A a 5 36. De 

Intedinum Reélum. (a) Vagina Uteri. 
l.b) Cylh’s. (cj Opiata, 
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Opera. 3<5. De Steenfiiyding (d) kan gedaan wor- 

£ie van den Op drie verfcheiden wyzen, namelyk door 
zoorten toeflel, de groote toeftel, en de hoo, 
namelyk toeflel, gelyk men het noemt. De kleine 
dc kleine toeflel is als volgt. De Lyder word zagt gelegd 
toelkl. op zyii rug , met zyne handen gebonden aan 

zyne voeten, en de beenen door twee helpers, 
zo ver als mogelyk is, van ma,lkander gehou¬ 
den y de Operateur hebbende de twee voorfle 
vingers van zyne linkerhand in olie gedoopt, 
brengt een van beide vingers in den aars (e), 
en drukt met zyne regterhand zagtelyk de dee^ 
len boven het Sdiaambeen (f), om de Steen 
Van daar naar beneden te bellieren; dan drukt 
hy met zyne vingers te voren ingebragt, de 
Steen tegen de. linkerzyde van de bilnaad (g) 
digt by de naad, en maakt naderhand de opening 
met een fcherppuntig tweefnydend mes , ge^ 
fchikt naar de grootte van de Steen , en diep 
genoeg om ’er by te komen; wanneer, als ’er 
de Steen niet uitvalt, of ’er met de vingers 
niet kan uitgeflooten worden , die moet uitge^* 
haald worden met de tang , of ander dienflig 
werktuig. En als de Blaas genoegzaam gezuh 
verd is van alle buitengewoone lighaamen die 
ze mogt bevatten, moet de Lyder die uitloo- 
zen , ^ en de wond verbonden worden , gelyk 
men in diergelyke gevallen gewoon is; zorg 
draagende dat die fpoedig geheeld werde, om 
te beletten dat de pis door die weg gaat. De 
Steen ft y ding gefchiedt op deeze wyze inzon¬ 
derheid in kinderep , of als de Steen kan ge- ' 
voeld worden met de vingers, ingebragt in de 

regte 

(d) Lithotomia. (e) Anus. (f) Os Pubis. 
(gjPerinsum. 
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regte darm (h) : maar als ze niet kan gevoeld 
worden, komt ’er plaats voor de groote toeflel. 

37. In de groote toeftel word de Lyder op De 
een tafel gelegd en verzorgd gelyk in de kleir grootce 
ne toeflel ; dan word ’er een blaaspeilder (i) 
met een groef door de pisgang (k) in de blaas 
ingebragt , en komende tot digt by de Steen 
daar in bellootQn, na op de bilnaad, fnyd de 
Operateur gelyk in de kleine toeflel ; zyn 
fnymes of eenig ander mes (I) nu gaande in 
de fleuf van de Blaaspeilder; dan moet , ter- 

^ wyl de Blaaspeilder in de Blaas blyft digt by 
de Steen, de tang of een ander dienflig werk^ 
tuig,op deszelfs aanwyzing,door de wond in¬ 
gebragt worden, om de Steen te vatten, wel¬ 
ke dan , de Blaaspeilder eerfl weggenomen 
;zynde, kan uitgehaald worden. 

Indien de wond in dit geval zeer groot is, 
is men gewoon die toe te naajen *; gelyk ook 
door behulp van een zilvere pyp daar in vafl 
gemaakt, het geronnen bloed, of andere ftof in 
de Blaas leggende uit te loozen. 

In Vrouwen worden de vingers ingebragt 
door de fcheede der Lyfmoeder (m) , en niet 
door de regte darm, en men verkiefh gemee- 
nelyk een regte korte Blaaspeilder. 

38. De manier der hooge toeflel zullen wy En 
•voorflellen met de woorden van den Heer Ck-hooge, 

- feïden, die dezelve dikwils met een goede uitr 
Bag gedaan heeft. 

,, Eer wy tot deeze operatie komen , zegt 
jj hy i fchynt het nodig dat de darmen ledig 

» ge- 

(h) Inteftinum Re(5lum. (i) Catheter, (k) Urethra. 
(l) Biftory. (m) Vagina Uteri. 
* Dit toenaajen is miflehien alleen in Engeland, en 

nog maar zeer zelden gebruiklyk. 
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„ gemaakt worden , om derzelver drukking’ 
„ op de Biaas voor te komen. Ten dien ein- 
„ de fchryf ik myne Lyders dunne fpys voor, 
„ voor omtrent twee dagen, enklyfteer ze een 
„ weinig voor de operatie. ^ 

„ De Lyder te bed gelegd, of met een de- 
„ ken op een tafel gelegd zynde, met zyn 
,, hoofd op een kullen , zyne beenen van de 
„ tafel, zyne dyën opgeligt, en zyn rug een 
„ weinig hol, zo dat de Buikfpieren (n) flap 
„ zyn, leggen wy los een band boven elke 
„ knie, en maaken die vall aan de buitenkant 
)> van de tafel , een helper aan beide zyden 
„ zyne handen vallhoudende. En hebbende 
„ de Blaaspeilder ingefieeken , vat een ander 
„ knegt de roede zagtelyk met zyn hand, om - 
„ een uitvloejing van het water voor te ko- 
„ men; dan fpuiten wy zoo veel warm ger- 
„ ftewater im als de Blaas vervullen kan tot 
,, haare uiterlle natuurlyke uitzetting; zynde 
„ meer van weinig of geen gebruik tot de ope- 
„ ratie, maar zeer pynelyk , indien niet ge- 
„ vaarlyk, voor den Lyder. In een volwa&q 
„ menfch kan men bynaar twaalf oneen infpuL 
„ ten, en in een kind van negen jaaren, om- 
„ trent agt oneen ; men kan wat infehikken 
„ naar de grootte van de Steen, ’t welkmoe- 
„ jelyk zynde om naauwkeurig te doen , kan 
„ de bekwaame hoeveelheid voor elk Lyder, 
,, denk ik , zekerlyk gekend worden uit de 
„ zwelling van den buik regt boven het fehaam- 
„ been (o), indien de gemeene dekzels dun 
,, zyn; uit het ongemak des Lyders door de 
j, uitzetting van de blaas ; en uit de tegen- 

„ Hand 
(n) Mufeuli Abdominales. Co) Os Pubis. 
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{tand die de Operateur voelt in de infpui- 
ting. En op dat wy te beter oordeelen, 

’’ met wat hoeveelheid van water wy de blaas 
” vullen kunnen , moet de pis uitgeloofd wor- 

den, eer de infpuiting gedaan word. En 
” om dat eene onmiddelyke zamenhegting van 

de Spuit en Blaaspeilder ^ (p) , zonder tus- 
, fchenkomen van een buigzaame buis , de 
” Blaaspeilder onderhevig zal maaken om iii 
l] de blaas beWoogen te worden en groot 

ongemak te geeven, hegtte ik die te zamen 
door de Pisleider (q) van een Os , t welk^ 
dat ongemak werkelyk voorkomt. Maar eer 

” wy van dit deel der operatie afgaan , moet 
ik aanbeveeieii dat men de Blaaspeilder be- 
dagtzaam en zagtelyk laat doorgaan; ver¬ 
kijkende liever minder kunllig te fchyneii 

” in dat te doen , dan den Lyder heimelyk te 
benadeelen, om deii naam van dat fchielyk 
en handig gedaan te hebben i en indexdaad 
ik oordeel dit geen onnoodige omzigtigheid 
in alle de deelen van deeze operatie. 

De Blaa% vervuld, en de Blaaspeilder uit* 
gehaald zynde, moet de helper de roede bly- 

” ven vaflhmiden , tot dat de opening m de 
blaas gemaakt is ; ik denk dat het belt is 

” die tuflchen de voorfle vingers te houden 
” of de voorfte vingers en* de duim, de han- 
’’ den des helpers gelegd zynde tuflchen de 

dyën des Lyders; want op deeze wyze kan 
” de roede zo gehouden worden dat nog het 
’’ vel van den buik eenigzins zal uitgerektwor- 

den 5 nog de hand des helpers den Operateur 
” beletten. De eerfte fneede kan gedaan wor- 

(p) Catetl>er. (q) üretlier. 
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5, den met een rond bewonden mesje, doof 
5, het vel, het vetvlies (r), tuiTchen de reg- 
„ te (s) en pyramidale (t) buikfpieren effen 
„ tot de blaas, digt by het fchaambeen (v), 
,, want in dat deel kan het veilig gedaan wor- 
„ den, leggende de blaas niet digt by de ge- 
,5 meene dekzels. 

5, Deeze opening kan in een Man omtrent 
,, vier duimen lang zyn , het eerie einde der- 
„ zelve zig bynaar uitflrekkende tot het vel 
„ der roede: dan een regt bewonden mesje daar 
,, in brengende, fleunende deszelfs rug op de 
„ voorlle of middelfle vinger van de linker- 
3, hand, om dat te beftieren, kan de opening 
3, geruftelyk naar boven bepaald worden , en 

^ „ de blaas bloot gelegd worden van het Schaam- ^ 
„ been, bynaar drie duimen lang: dan brengt 
„ men een krom mesje in de blaas by deBlaas- 
,, band (xj, tot dat de punt digt by het mid- 
„ delpunt van de blaas is, zo dat men dat uit- 
,, haaiende, de blaas onder het Schaambeeil 
,, gelheeden wordj en aanftonds, terwvl het 
,, water ’er uitloopt, moet meit de vinger in 
„ de blaas brengen, waar mede de tang, die 
„ zeer dun moet zyn, moet beftierd worden 

om den Steen te vatten; welke, indien hy 
5, glootis, niet fchielyk moet uitgehaald "^yor- 
,, den, om dat dit de tegenftand vermeerderd. 
,, De wond moet met eenig ettermaakend mid- 
5, del (y) verbonden worden , waar op men 
,, een zagte drukwiek kan leggen , die men 
„ met een gemakkelyk verband houd. Het et- 

„ ter- 

^ (r) Membrana Adipofa. (s) Mufculi Recli. 
(tj Mufculi Pyramidales. fv) Os Pubis. 
(x) Urachus, (y) Digeflivum. 
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IJ termaakend middel dat ik gebruikte was dit: 

Cercd Flau, unc iv. OL Lint unciï]. Ter eb. Te¬ 
net. tb j. ƒ. Unguent. 

,, De wonden worden eenigen tyd by elk 
j, verband gefloofd, ’t welk in ’t eerfl: alle zes 
j, uuren gefchiedde , uitgenoomen als zy flaa« 
5, pen ; en zo lang als de pis door de wond 
5, komt , worden de deelen rontom geduurig 
j, gefmeerd, om te verhoeden dat ze niet door 

de pis gebeeten worden. 

PISVLOED (a). 

I. T^E Pisvloed is eene geduurige en over- Om- 

U vloedige ontlafting van Pis , het lig- fchry- 

haam allengskens verteerende. ^ 
2. Deeze kan komen van eene verdunning qq^, 

van de wei (b) des bloeds, van eene al te groote zaak. 
verwydering van de Nier-klieren (c), en van ' 
eene al te flerke fluking van de vaten der huid. ^ 

3. De tekenen daar van zyn eene onmaati- Rente- 
ge dorfl, niet te lefTen door drinken, wegens 
de fchielyke affeheiding door de Nieren gedaan; 

I het geheele lighaani vermagerd ; en gemeene- 
! iyk verzelt eene fleepende Koorts met een 
I zwakke en fnelle pols deeze ziekte. ^ 
‘ 4. Een Pisvloed (d) is altyd moejelyk om te Voone- 
geneezen, en word gemeenelyk doodelyk, in- kenen, 

dien ze lang duurt. In den ouderdom is ze zeer 
gevaarlyk, gelyk ook als ze na onmaatig by- 
Üaapen', of langduurige Koortzen komt. 

5. Zagte zamentrekkende en zuure fpyzén Levens-^ 
woorden wyiJ. 

(a) Diabetes, (b) Serum, (c) Glandules Renales. 
(d) Febris HeFtica. 

I 
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worden in dit geval dienflig geoordeeld. Rod- 
de wyn kan men in matigheid toeflaan. KofFy 
fchynt geen ondienftige vogt te zyn; maar het 
Dcco^. Alb, en de Tinct. Rojar. Rubr, zyn uitne¬ 
mend j en moeten vryelyk gedronken worden. 
Maatige beweeging isdienftig, als de kragten 
van den Lyder dat toelaaten. 

(5. Als wy geen zeker kenteken kunnen heb¬ 
ben , of deeze ziekte veroorzaakt is door de 
fappen te veel verdund , of de openingen van 
de Nier-klieren te veel verwyderd zynde, is dd 
befte wyze die men houden kan , zulke mid¬ 
delen voor te fchryven , als in beide gevallen 
gelykelyk zullen dienen: en die moeten beftaan 
uit zaïtientrekkende (e) , pynftillende (f) , eri 
balfemagtige (g) of heelende (h) middelen, die 
niet alleen dienen zullen om de vogten te ver¬ 
dikken , maar ook oiii de openingen (i) zamen 
te trekken. 

In dit geval fchynt ’er geene gelegenheid te 
zyn voor uitloozingen, dan wanneer de ziekte' 
voortkomt van eene verftopte doorwaafteming 
(k), of als wy verzekerd zyn dat de ziekte al¬ 
leen voortkomt van de verwydering der ope-. 
ningen, en dan zullen de koude baden van groo- 
te dienfl zyn. 

7. Pulv. Cort. Perm. Boli. Armen. Terr. Ja- ■ 
pon. Sang. Dracon. Lap. Hcemat. ad dr. j. Laud, Lon- 
din.gr.ii^.m. f. Puh, om ’er driemaal daags fcr. 
ij. van te neemen , met wat Roode wyn, of ' 
liever de volgende drank: 

Aq. Calcis. tb iij. Gumm^ drab. unc j. IcthyocolL 
dr, j. Rad, Bijlort, Tormenttl. ad unc Jy. coque in Aq, 

Fontan, 

(e) Adfiringenti'a. (f) Anodyna. (g) BalfamiGa. 
Th) Agglutinantia. (i) Pori. (k) Perfpiratio. 
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Fontan. q.f. Colat. ib ij. add. Conf. Rofar. Rubr.unc ij. 
Syr, Cydon. unc], ni, 

8. 9:. Ter eb. e Chio unc]. Puïv. Rhabarh. Gumm, 
Arab. Tragacanth. ad dr. j. Spc. Hyacynth. CoralL 
Ruhr. Cr oei Mart. Adjlring. ad dr.]. Syr. e Rojisjicc, 
q.f. f. Pil. No.x.equalibet dr. ]. om 'er , alle vyf 
11 uren 5 vyf van te neemenmet zes lepels van 

de volgende drank. 
Aq. Calcis.1^ï].Puïv. Cort. Peruv. Cont. unc]. 

'coque f.a. ad tres vice/. Colat. ]. add. Syr. Limon. 
unc ij. Aq. Cinnam. ten. unc iv. TM. Terr. Japon, unc 
j. ?n. en doe 'er, naar vereifch van zaaken,by 
Laud. Liq. gtt.xx. Of 

TM. Rofar. Rubr.^].$. Cort. Peruv. dr. vj. 
coque in Aq. Font. q. f. Colat. add. Fin. Rubr. tb j. Syr. 
Balfam unc ij. m. Sumat utfupra. 

9. De volgende Konferf (1) kan ook gebruikt 

worden. 
]^. Gumm Arab. Maftkb. Sem.Cannah.addr.i]. 

Lap. Hcemat. Sang. Dracon. Terr. Japon. Cort. Peruv. 
ad dr. j. Conf. Rofar. Rubr. Conf. Fracafi.f m. ad dr. 

. j. Syr. Balfam q. f f EkSt. om ’er, drie- of viermaal 
daags, de grootte van een Kaflanjevan te nee- 
men, met vyf lepels van de volgende dranje. 

Aq. Cinnam. ten. Plantag. Ceraf. Nigr. ad unc 
iv. Fini Rubr. unc. ij - 'Syr. Limon. q. f. m.f. Julap. 

10. Daar is ook, behalven de regte Pis-pBaïterc 

vloed (m), zekere onbekwaamheid om de pis 
te houden, tegenwillige druiping, ofmoejelyk- 
heid om het water op te houden, welke kan 
voortkomen van eene verlamming(n)in den hals, 
fluitfpier (o) der blaas, of van te groote ver- 
flapping van een van beide; ’t welk dikwlls het 

B b geva^ 

(1) Eleauarium. (m) Diabetes, (n) ^aralyfis. 
(o) Sphincter. 

1 
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geval is in zwangere Vrouwen en jonge Kin¬ 
deren. Ze komt zomtyds ook van hoeft , en 
als koortzen of andere ziekten op haar hoogft 
zyn 5 en op het punt des doods. De ziekte op 
zig zelve is zelden gevaarlyk ; en als ze van 
andere ziekten veroorzaakt word, zal de ge- 
neezing van die gemeenelyk de geneezing van 
deeze uitwerken. Maar als ze voortkomt van 
lamheid of verflapping van de Sluitfpier der 
•Blaas , of den ouderdom verzelt, is het moe» 
jelyk die weg te neemen. De fpys moet in dit 
geval zamentrekkende zyn, en indien Tinóluur 

, van roode Roozen geduurig voor drank ge¬ 
bruikt word , zal de geneezing gemakkelyker 
zyn. In geval van ouderdom , word het niet 
aityd veijig geoordeeld zamentrekkende mid¬ 
delen (p) te gebruiken, maar indien nog dat, 
nog iets anders het gebruik derzelven afraadt, 
kan de geneezing op de volgende wyze bezogt 
worden. 

Pulv. Cort, Peruv, Rad. Tormentill Gumhi. 
Majlich. Terr. Japon, ad dr. ij. Diafcord. Conf. Ro- 
far. rub. unc^. Syr. de RofisJicc. q.f.f. om ’er 
driemaal daags met wat roode wyn de grootte 
van een Notemuskaat van te neemen. 

Of ^ 
Coraïl. riihr. ppt. Sang. Draeon. Spec. Hya- 

cynth. adfcr. j. Majlich. Puh. gr. x. m.f. Pulv. twee- 
of driemaal daags te neemen, met eenige le¬ 
pels trekzel van roode Roozen. 

(p) Addiringentia. 

OPSTOP- ^ 
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OPSTOPPING VAN WATER (a), 
en KOUDE PIS (b). 

\ 

!• Ifchuria is eene geheele opilopping Om- 
van water. Maar als die opftopping fchry- 

alleen ten deele is , word het ËbWtóh ge- '”£• 
liocmd. ’ . ° 

Deeze ziekten Zyn of waar of baffaard; 
waar , als de opftopping komt wanneer de blaas 
vol is; maar badaard, als er, door eenig ge¬ 
brek in de deelen, geene affcheiding van pis 
gedaan word, zo dat de blaas ledig blyft. 

2. Lamheid (c^ of duiptrekkende beweegin- Oof«s 
gen (d) in ^e fluitfpier (e) der blaas kunnen zaak. 
deeze ziekten veroorzaaken. De krop van de 
blaas kan ook vad geflooten zyn door gezwel¬ 
len , fcirruden , ontdeekingen (f), vereelthe- 
den (g) , uitwaden (h), deen enz. De vrugt (i) 
tan ook, dooi derk te drukken op de krop 
i^an de blaas , daar oorzaak aan geeven * de 
egte darm ^k^ met verharde vuiligheden ver- 
i^uld, óf aambeien (1) van binnen zeer gezwol- 
en zynde. Deeze opdopping kan ook komen 
/an de pis te lang op te houden, welke de 
Dlaas opfpannende, derzelver krop tegen de 
)yleggende deelen zo derk drukken kan , dat 
iet de uitloozing van derzelver inhoud ver- 
lindert. Daar moet ook noodzaakelyk eene 
>pdopping van water volgen, als de wei (m) 

Lb 2 van 
\ 

(a) Ifchuria. fb) Stranguria, fc) Paralyfis. 
(dj Motiis Convuifivi. (e)Sphina:er. (fjlnflammatio. 
(g) Callofitas. (h) Caruncute. (v Fretus. 
(kjlriteftinuin Reéluin. (1^ Hïeiiiorrboides. (m) Serum. 

V 
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van het bloed niet behoorlyk word afgefchei- j 
den , gelyk in de waterzugt (n), zo ook in! 
verfluikingen (o) van de wervelbeenen (p) des i 

rugs, in koortzen, of als de Nieren of Pislei¬ 
ders (q) verffcopt zyn. 

Kente- 3. Als deeze ziekte voortkomt van de Steen, j 
kenen, uitwaffen (r), gezwellen enz. word ze gekend | 

door het inbrengen van de Blaaspeilder(s): de an- \ 
dere toevallen worden gemakkelyk ontdekt uit :j 
het verhaal van den Lyder. Indien ze voort- a 
komt van ledigheid, ziet men geen gezwel, daar 
is weinig pyn , de begeerte om water te j 
maaken komt zoo dikwils niet weder, en men i 
voelt geene zwaarte of drukking in den buik; j 
alle welke toevallen daar by zyn, als ze van ver-i 
vulling komt. 

Vooitc* 4. Opftopping van water (t) is gevaarlyker ^ 
kenen, dan Koudepis (v), en indien ze lang duurt word ? 

ze altyd doodelyk, inzonderheid als ze van ver-; 
vulling is, of als de wervelbeenen derrugge-: 
graat (x) gebrooken zyn. De opftopping duu-ij 
rende en de Hik daar boven opkomende,; 
word voor een teken des doods gehouden. | 

Levens- 5. Als de opffcopping geheel is, moet deLy-| 
wys. der weinig drinken, en dezelfde Levenswys ge-jj 

bruiken, als in geval van Steen. 
Genee- 6. Als ze komt van lamheid, moet ze be¬ 

ding, handeld worden als de Geraaktheid (y). 
7. Indien van fluiptrekkingen (z) in de fluit-i 

fpier der blaas (a) , moeten ’er verzagtendej 
fmeerzels (b) omtrent het Schaambeen(c), de bil-| 

naadi 
(n) Hydrops, (o) Luxatio. (p) Vertebrs. j 
(q) Ureteres. (r) Carunculae. (s) Cathethei*. i; 
(t; Ifchuria. (v) Stranguria, (x) Spina. 
(y) Paralyfis. (z) Convulfio. (a) Sphinéler Vefiese# 
(b) Linimentum. (c) Os Pubis. i' 

a 
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naad (d) enz. gebruikt worden. Stoovingen (e) 
zyn ook dienflig, gelyk ook baden, verzag- 
tende klyfteeren, inlpuitingen enz. 

Belangende de inwendige middelen, balfe- 
magtige (f) zyn dienflig , maar de pisdryven- 
de (g) moeten niet prikkelende (h) zyn: SaL 
Succin, en Millepedes zyn zeer dienflig. 

8. Indien v an gezwellen, fcirreusheden, ont- 
Ileekingen (i) of eeltagtigheden (k); en het ge¬ 
bruik van verzagtende klyfleeren, purgeer- en 
balfemagtige middelen geen vrugt doet, moet 
de Blaaspeilder (1) ingebragt worden : het zelve 
moet mem verflaan , als de opftopping komt 
vaneen opgevulde blaas, of door de pis te lang 
op te houden. 

9. Indien van uiwaflen (m), moeten die ge- 
brooken worden door ’er de Blaaspeilder in te 
brengen; of liever verzwoeren, of weggebeeten 
worden. 

I o. Indien van klonterig geronnen bloed, moe • 
ten ’er warme infpuitingen, flo'ovingen en ba¬ 
den gebruikt worden. 

II. Als het is van de vrugt drukkende op 
de blaas, gebruik dan zagte purgeerende klys- 
teeren, aderlaating, en balfemagtige losmaa- 
kende middelen. 

En laat hierdeLyderagter overleggen. Ver¬ 
zagtende middelen (n) zyn ook dienflig, ge¬ 
maakt uit O/. Amygd, Dulc, Lilior, Alb, üng. Dialth, 
Laurin Indien deeze geen vrugt doen, moet dc 
Blaaspeilder gebruikt worden. 

(d) Perinaeum. (e) Fomentatio. (f) Balfamica. 
(g) Diuretica. (h) Stimulantia, (i) Inflammatio. 
(k) Callofitas. (1) Catether. (m] CaruncuUc. 
(n) Emoiientia, 

B b 3 DYSU- 



Om- 
fchry- 
ving. 

Oor¬ 
zaak, 

Kente¬ 
kenen. 

Voorte 
kenen. 

NIEUWE OEFFENING 

DYSURIA OF HEETE-PIS. 

I- ’Y^Tfuria of Heete^pis is een moejelykv 
jL^ heid 5 ^ gemeenelyk verzeld met eei^ 

pynelyke hitte in het watermaaken. 
2. De oorzaaken hier van kunnen zyn een . 

wond in de blaas, derzelver fluitfpier (a), of 
de Pisgang (b) , van ontfteekingen (c) , ver- 
zweeringen (d), of affchrapping van de flym 
(e), gefchikt om deeze deelen te befchermen 
tegen de zoutigheid of fcherpte der pis , die 
pmtyds zeer vervuld is met heete fcherpe deelt¬ 
jes. De lange duuring ook van een Buikloop (f), 
perzing (g) enz. kan die veroorzaaken. Zever^ 
zeld ook de druipers (h), en fchynt zomtyds na- 
tuurlyk aan het geflel te zyn, Pïevige of 
langduurige beweeging of trekpleiBers (i) gee- 
ven daar gelegenheid toe, en zo ook verzwee- 
gen in de Nieren en Blaas. 

3. De hitte word voornamelyk gevoeld in 
het begin en eind van’t watermaaken ; en in- 
dien de pyn in het inwendige deel van het 
hoofd der roede (k) komt, daar de pisgang (1) 
eindigt, is het gevoel nog tederder. 

4. Als deeze ziekte natuurlyk in eenig by- 
zonder geftel is , gelyk ook als ze in oude luir 
den lang duurt, is ze zeer moejelyk te genee- 
zen. Maar als ze komt van andere ziekten, 
is de wegneeming derzelven dikwils de genee? 
zing van deeze. 

5‘ 

(a) Sphinéler. (b) Urethra, (c) Inflrjnmatio. 
(d) UIcLis. (e) Miicus- (f) Diarrhoea. 
rg) Tenefnius. (h) Gonorrhoea. ({) Epifpaüica. 
(k) Glans Phnis, (!) Urethra. 
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5. De fpys moet balfemagtig en verkoelend Levens- 

zyn 5 en de beweeging matig. wys. 
6. In geval van bloedrykheid (m) of ontftee- Genec- 

king (n) , open een ader , en Iaat de Lyder zing. 

vry drinken trekzel van kaasjesblaan (o), waar 
in Arabifche gom gefmolten is. Slymen (p) 
zyn ook dienftig, en alle balfemkgtige (q) , pis- 
dryvende (r) en verzagteiide (s) purgeermid¬ 
delen (t), voorgefchreeven in de Steen. Zie 
pag. 362. enz. Maar alle hevige purgeer-en 
flerke prikkelende pisdryvende middelen, moe¬ 
ten hier nagelaaten worden. Manna in hui ge¬ 
fmolten is uitnemend, en ’t is ook dien- 
ftig rykelyk van die vogt te drinken zonder 
Mama, 

Als blaastrekpleifters (v) of het gebruik van 
Spaanfche vliegen (x) dit toeval veroorzaaken, 
zal een flerke fmelting van Arabifche gom in 
water, vryelyk gedronken , fpoedige verlig- 
ting geeven. Als ze Venus-ziekten verzelt, 
moet ze behandeld worden met opzigt op de 
oorfpronkelyke ziekte. Zie het geen van de 
Venus-ziekten zal gezegd worden. 

ONTSTEEKING(a)vAN de NIEREN 
EN B LA A S. 

j.T^E Ontjleeking van de Nieren en Blaas komt, 
I J als eenige der vezels (b), haar maak- 

zel zamenflellende, verflopt en opgezwol¬ 
len zyn. Bh 4 2. De 

(m) Plethora, (n) Inflaminatlo. (o') Althaea. 
(p) Mucilago. (q) Balfamica. (r) Diuretica. 
(s) Lenientia. (t) Cathartica. (v) Veflcatoria. 
(x) Cancharides. (a) Inflammatio. (b) Fibras. 

/ 
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2. De oorzaaken daar van kunnen zyn eene 

bloedrykheid (c) of kwaad geftel der vog- 
ten (d), ffcerke langduurige beweeging , en 
fterk drinken, inzonderheid van geeflryke vog- 
ten. Het kan ook het gevolg zyn van vallen, 
llooten , opftopping der Maandftonden (e), 
Aambeien (f), lange en hevige aanvallen der 
Steen enz. 

3. De tekenen deezer ziekte zyn eene bevige 
pyn gevoeld op de plaats der lenden, en zomtyds 
eene klopping in de ontfteeken deelen. De pyn 
word gemeenelyk vermeerderd door niezen of 
andere hevige bewecgingen. Als de ontfteeken 
vezels in groote maate zyn opgezwollen, komt 
’er dik wils eene doofheid in de dve der zelve 
zyde van eene drukking der zenuwen , en de, 
Lyder legt met moeite op de andere zyde, en 
hy kan niet over eind ftaan zonder groote pyn. 
Als de ontfleeking duurt , volgt ’er dikwils 
walging, braaking, koorts enz. 

Als de blaas ontfteeken is, word de pyn ge¬ 
meenelyk gevoeld omtrent of boven het Schaam- 
been(g), daar ook dikwils hitte en klopping is. 
Dikwils verzeilen haar ook pyn en hitte in de 
deelen zelve, teffens met Heete pis(h). 

Indien de ontileeken vezels digt by zyn, of 
eenige gemeenfehap hebben met de regte 
darm (ij, komt ’er gemeenelyk een persfing(k), 

In geval van hevige ontfteeking, is ’cr zom¬ 
tyds een opftopping van water en hardlyvig- 
heid. In ’t kort , de meeile van de gewoone 
toevallen der ontfleckingen verzeilen die in de 
Nieren, als dorft, koorts enz. 4. De 

(c) Plethora, (d) Cacochymia. (e) Menftriia. 
(f) Hscmorrhoides. 'g) Os Pubis, (h) Dyfuria. 
(i) Inteilinum Reélum. (k) Tenesmus. 
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4. De ontfteekingen in de Nieren en Blaas voorte- 

worden gevaarlyk geoordeeld , indien ze he- kenen, 

vig of langduurig zyn. Eene inwendige ont- 
fteeking van zelfs komende, word flimmer ge¬ 
rekend dan als ze een gevolg van andere ziek¬ 
ten is. Als ze voortkomt van een opftopping 
van eenige uitloozing, en dezelve wederkomt, 
geneeft het dikwils het toeval. Als ze van fla- 
gen of kneuzingen is , en de toevallen he¬ 
vig en gevaarlyk zyn, kan de ontfteeking lang 
dnuren. 

5. De Levenswyze en fpyzen moeten zagt Levens- 

zyn, ligt, en verkoelende , als in geval van^y^* 
Zydewee (1), Long- (m) en Keel-ontfteeking (n). 

6. Welke ook de oorzaak zyn mooge, ader- 
laating word geoordeeld dienilig te zyn, en 
mag herhaald worden naar maate van het ge¬ 
itel des Lyders , en vereifch der toevallen. 
Verzagtende buikzuiverende klyfteeren kun¬ 
nen ook eens of tweemaal daags gegeeven wor- ^ 
den naar vereifch van zaaken; de purgeermidde¬ 
len fo) nagelaaten zynde als de Lyder niet 
hardly vig is, of alleen hui, fchaapen-vleefch- 
nat , of warme melk in derzelver plaats , ge¬ 
bruikt. Zagte buikzuiverende droppels kun¬ 
nen ook twee- of driemaal ’s weeks geno¬ 
men worden. Stoovingen (p) , baden, en 
verzagtende fmeeringen (q) zyn hier dienilig. 
Ook Amandeldranken (r) en flymen (s) , olieag- 
tige geneesmiddelen, en fmeltingen van Ara- 
biïche gom zullen van dienil zyn. Als ook 
pappen (t) ex MedulL Panis Alb. CrocL Camphor. 
enz. Bb 5 7. In- 

(1) Pleuritis, ('m) Peripneumouia. (n) Angina. 
(o) Cathartica. (p) Fomentatiö. (q) Linimentiira. 
(0 Emulfio. (s) Mucilago. (t) Cataplafma. 
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Genee- 7. Indien de pyn hevig is , en de ontflee* = 
2ing. king toeneemt, moeten zagte pynftillende mid-jj 

delen (v) voorzigtig gebruikt worden. Indien : 
de ontileeking in de blaas is, Ipuit daar zulke ^ 
dingen in als het volgende: 1 

Üecod;. Hord. Troch. Alb. Rbaf. dr. ij. Sp» | 
Vini Camphor, unc j^.tn.fjnjeblio. | 

8. Inien een kneuzing of val de ontileeking j 
zal veroorzaakt hebben, kan de volgende poe- - 
jer gegceven worden. ^ 

Pulv. Rhabarb. Sperm. Ceti. Lap. Hybern. Spec. 
Diatrag. Frig, ad dr. j. ƒ. Pulv. om ’er driemaal 
daags Jr-dJ. of Scrup. ij. van te neemen met een , 
Hok van de borftdrank. 

De ontileeking der Nieren en Blaas toenec- 
mende kan in een verzweering eindigen, wel¬ 
ke naar behooren moet behandeld worden. 

VERZWEERING (a) in de NIEREN 
EN BLAAS. 

I. *|7 En ontileeking van de Nieren of Blaas kan | 
ik vermeerderen, zoo dat ze tot verette- | 

ring(b)komt, en een verzweering maakt; dc | 
vezels der zelven kunnen zoo gefcheurd wor- « 
den, door eenig uit-of inwendig geweld, of zoo m 
verknaagd, dat zy een verlies van haarzamen- || 
ilel lyden moeten. m 

2. Deeze kan voortkomen van een Steen ■ 
zyiide hoekig, breed, of lang bly vende op ééne 9 
plaats , van gefublimeerde bytende kwik (c) , '1 
Spaanfche vliegen (d), of andere zulke bytende 1 

iloifen 1 
(v) Anodyna. (a't UIcus. (b) Suppuratio. ' 1 
(c) Mercurius Siiblimatus Corroüvus. M 
(d) Cantharides. , a 
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ftoffen inwendig in te groote overvloed inge¬ 
nomen. Ze kan ook voorvallen in Venus¬ 
ziekten, die langdunrig geweeft, kwalyk be¬ 
handeld zyn, of algemeen worden. Alle ont-^ 
fteekingenzyninftaat in verzweeringen te ver¬ 
anderen , indien ze niet fpoedig geneezen 
worden , welke ook dqrzelver oorzaak zyn 
mooge. 

3. De tekenen zyn hier eene uiloozing van Kenter 
etter (e) teffens metde pis, welke, langduurende, kenen, 

toont dat er eene verzweering in de blaas of 
waterwegen is. Welk deel aangetafl is kan 
geweeten worden uit de zitplaats der pyn, die 
gevoeld word op de plaats der lenden; indien 
het in de Nieren of Blaas is, is die of op de 
plaats van het fchaambeen (f) of in de bilnaad 
(g). Als de ziekte in de Nieren gezeten is, is 
de etter inwendiger vermengd met de pis, dan 
als ze in de blaas is, daar de ftof meer etter- 

! agtig , raauw en veranderlyk is. Als de ver^- 
ï zweering in de krop der blaas of de pisgang; 
I (h) is , word ’er dikwils zuivere etter zón- 
I der een mengzel van pis uitgeloosd. Hier by 
^ kunnen wy voegen, dat ’er, in geval van ver- 
I zweeringen in de blaas en derzelver krop , eene 
' geduLirige heete pis (i) en pyn in het aange- 
' tafle deel is, maar als de Nieren verzwooreii 
: zyn, tail de heete pis en pyn by tulTchenpoo- 
j zen aan. Indieii de verzweering diep is, en 
I de vaten zeer byt, is ze zomtyds verzeld met 

eene groote bloedflorting (k). 
4. Verz weeringen, ’t zy van de Nieren of voor- 

I Blaas, tekeneiïp 

(e) Pus. (t) Os Pubis, (g) Penneeum. 
I (h) Meatus Urinarius. (i; Dyfuria. 

(k) Hsmorrhagia. 
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Blaas, zyn moejelyk te geneezen. De toeval¬ 
len blyvende of toenemende, de Lyder rufle- 
loos zynde, koorts, teering (1) en algemeene 
kwaade gelleldheid (m) tegenwoordig zynde, 
worden voor kwaade tekenen gehouden. 

Alle verzweeringen, welke komen van in¬ 
wendige oorzaaken, worden gevaarlyk ge¬ 
oordeeld , gelyk ook die langduurig zyn, en in 
oude luiden komen. 

• 5. Verkoelende vogten en geleien (n) zyn hier 
dienftig, gelyk ook foppen ofkookdranken (o) 
gemaakt met Rofar, Ruhr. Gumrm Arab, Kad, 
Sarfap. ConfoL Maj, C, C, Glycyrrh, Pafful. Exacin* 
FoL Alth. Malv. CapilL VLing, Cew, Melkfpys 
kan ook van groote dienfl zyn, als die gebruikt 
word met een bekwaame conferf (p), gelyk' 
voorgefchreeven is in de Teering, pag. 169. 
De Levenswys, voorgemeld in de Steen en Gra¬ 
veel , nalaatende de flerke pisdryvende mid¬ 
delen (q) , zal hier zeer dienftig zyn. Zie 
pag. 362. 

6. Open een ader, als de Lyder bloedryk 
is, en geef vervolgens zagte balfemagtige (r) 
en verzagtende purgeermiddelen (s), ’tzydoor 
den mond of door klyfteeren. De balfemag¬ 
tige middelen uit Terebinthyn (t), voorge- 
ichreeven in geval van Steen en Graveel, zyn 
ook dienftig , de fcherpe pisdryvende midde¬ 
len nagelaaten zynde. Zie pag. 362. enz. - 

7. De volgende Pillen en ftndting kunnen 
ook zeer dienftig zyn. 

9r. Ter eb. e Chio unc j. Myrrh, Mafikb, ad dr, ij. 
Gumm, 

. 'i 

(I) Confumptio. (m) Cachexia, (n) Gelatina. 
(o) Decoólio. (p) Eleétciarium. (q) Diuretica. 
(r) Balfamrca. (s) Cathartica. (t) Terebinthinata. 



DER GENEESKUNDE. 397 

Gutnm, Tragac* Puh. Rad, Alth, Sang, Dracon, ad dr^ 
j. Balf, Tolut.fcr. ij. Syr, Balfam. q,f, ƒ. PiL x. e qua- 
libet dr, j. om ’er driemaal daags van te 
neemen , met drie lepels van de volgende 
fmelting. 

Deco5t, Hord, tb ij. Gumm, Arab, unc], Balf, 
Capiv, Sperm, Ceti ad mc^, Balf, Gilead, dr, i] Hi- 
teil, Ovi q.f Syr, Alth, unc iv. m. f. folutiof, a. 

Het Empl. Fl, Unguent, kan tot het zelfde ein¬ 
de dienen. 

8. Als de verzweering(v) in de krop of hol¬ 
ligheid der blaas is, kan de volgende infpuiting 
•warm gedaan worden, tweemaal daags, door ^ 
een Blaaspeilder (x), als die zoo ingebragt word, 
dat de Sluitfpier der blaas (y) derzelver ingang 
niet kan hinderen. ( 

Rad, Arijiül, Long, Ê? Rot, ad uncj^, coque in 
Aq, Font. q.f Colat.f^g.add, Fin. Rubr,f&£. Tinct, 
Myrrh. Elix. Propt, ad dr.], m.f injectio. 

Smeeringen (z) en andere uitwendige midde¬ 
len kunnen hier weinig dienfl doen. Als ’er eene 
groote bloedftorting (a) komt, gebruik dan de 
aderlaating, en geef dienllige verkoelende (b) 
zamentrekkende(c)en pynftillende middelen(d). 
Als de verzweering in de blaas gehuisvefl is, 
kan men aluin of koperrootagtige infpuitingen 
verkiezen ; maar indien het een Venusziekte 
is, moet men zynen toevlugt neemen tot braak¬ 
middelen (e) van Turpeth, Miner, of tot kwy- 
ling (f). Zie ’t geen in ’t vervolg over de Ve¬ 
nusziekte zal gezegd^ worden. 

(v) Ulcus, (x) Catether. (y) Sphinéter Veficse. 
(z) Linimenta. (a) Hsmorrhagia. (b) Refrigerantia. 
(c) Adftringentia. (cl) Anodyna. (e) Emeticum. 

Salivatio. m-r. 
Zf:s- 
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ZESTIENDE AFDEELINa 

Ziekten van den Buik 

WATERZUGT (a). 

^ Waterzugt is eene Jangzaame verza- 
meling van water (b) of wei (c) in 

ecnig byzonder deel van het Jighaam ^ of eene 
te groote hoeveelheid daar van in het bloed ^ 
en dus kan ze of algemeen, of byzonder zyn. 

Indien deeze verzameling in het hoofd komt ^ 
word ze Waterhoofd (d) genoemd, indien in 
de borft, aterzugt der hor ft (e),, indien in den 
Buik Buikwater (f) , indien winden de laatfte 
verzeulen , Trommelzugt {g) ^ indien.elfen bo¬ 
ven de navel, Wat er navelbreuk (h), indien in 
Het zakje. Waterbreuk (i), indien algemeen, 
en nog maar in den beginne kwaade gejieldheid 
(k). Maar als ze is toegenomen, Slym^ugt (1) 
of Lyfwater (m). 

2. De 
(a) Hydrops, (b) Lympha. (c) Serum. 
(d) Hydrocephalum. (e) Hydrops Pectoris. 
(f) Afcites. (g) Tympanites, (h) Hvdromphalum. 
(i) Hydroct^Je. (kj Cachexia, (i) Lêiicophlegmatia. 
(m) Anafarca. . 

De Waterzugt word hier, van onzen Schryver, onder 
de ziekten des Biiiks gemeld, fchoon zy in alle plaatzen 
van het lighaam komen kan. Maar , dewyl de genee- 
zing, wat de inwendige middelen betreft, in alle de 
zoorten genoegzaam dezelfde is , was het niet nodig 
dezelve in meer dan één Hoofdüiik te verhandelen. 
Weshalven derzelver befchryving hier gevoeglyk ge- 
plaatft word^ dewyl zy in den Buik vry gemeen is. 
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De Waterzugt, in ’t algemeen , kan 
voortkomen van alles wat de doorwaaffemingzaak. 
n) vermindert, de overvloed van pis minder 
naakt, het bloed te vloeibaar doet zyn, of de 
vatervaten (o) befchadigt. Het bloed kan ook 
:o flymig gemaakt worden, dat deszelfs weiag- 
ig deel niet kan afgefcheiden worden, en heen , 
^aan door de doorwaafleming of pis. Sterk 
hinken kan ze veroorzaaken , door verftop- 
3ingen te maaken of de vezels te verzwak¬ 
ten. Opftopping van natuurlyke uitloozingen 
tan ook oorzaak daar toe geven, gelyk ook 
indere ziekten, als geelziigt (p), een verhar- 
le lever (q), teering(r), natuurlyke zwakheid, 
Duderdom en gebrek van beweeging. Eindelyk, 
ie nierklieren (s) of waterwegen kunnen ver¬ 
lept of geflooten worden door graveel, zand, 
leenen, gezwellen, verzweeringen (t), zo dat 
er door dien weg geene genoegzaame ontlas- 
:ing kan gedaan worden, waar door de over¬ 
moedige wei naar andere buizen gekeerd word. 

3. De gezwellen daar door veroorzaakt zyn 
zagt en niet pynelyk, maar daar biyfteen kuil 
ivoor eenigen tyd ingedrukt, na dat de vinger 
iaar op gedrukt heeft. 

; In een witte zugt en lyfvvater zwellen de bee- 
aen in den beginne , inzonderheid tegen den kenen, 
nagt, en dan zyn ’er merkelyke kuilen in. De 
pis is bleek, de Eetlull vervallen, en einde¬ 
lyk komt de zwelling hooger, en vertoont zig 
in de dyën, buik, borft, armen. Het aange- 
zigt word bleek en als van een lyk, het vleefch 

zagc 

(n) Perfpiratio. (o) Vafa Lymphatica. (p) Iderus. 
(q) Hepar Scirrofum. (r) Confumptio. 
(s) Glandul® Renales. (t) ülcus. 
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zagt en flap; de pis dun, wit, raauw^ en wei¬ 
nig ; daar kómt moejelykheid in het ademhaa' 
Jen , die verzeld is met een ligt koortsje en 
droogtè. 

In het Buikwater is het water zomtyds ge- 
plaatft tuflchen de verdubbeling van de pens¬ 
zak (v) j in andere gevallen zyn de lever, milt, 
en alle de ingewanden daar mede beladen; 
als het in kleine blaasjes bevat word, worden 
het waterblaazeii (x) genoemd. De buik zwelt 
niet alleen in het Buikwater, maar het water 
kan ook gevoeld worden te fchommelen , als 
men het aanraakt, en de Lyder voelt dat, zig 
in het bed keerende, van den eenen naar den 
anderen kant zakken. De voeten, beenen, dyën, 
en het zakje zwellen, terwyl de bovenfle deelen 

Vermageren en verteeren. De pis is weinig, 
en heeft dikwils een fteenkouleurig zetfel. In 
de voortgang der ziekte komt ’er moejelykheid 
vanademhaalingen koorts, met groote droog¬ 
te , inwendige hitte, verlies van eetlufl:, en 
algemeene zwakheid. 

In een trommekugt (y)- is het water meer 
uitgezet, dan in het buikwater (z); en de buik 
harder, en meer gefpannen, en vermindert, 
of vermeerdert niet, als de Lyder op zyn rug 
legt, of zig op de zyden wend. De pyn word 
in een trommelzugt gemeenelyk gevoeld om¬ 
trent de navel en lenden; anders vertoont ze 
zig als het buikwater. De Vrouwen zyn ge- 
nieenelyk onderhevig aan deeze winderige wa- 
terzugt (a),, welke , by naar in elk toe val, 
haar mifleidt, zo dat zy zig inbeelden zwanger 
te zyn. Een 

(v) Peritonaeum, (x) Hydatides. (y) Tynipanite.s, 
(z) Afcites. (a) Plydrops Flatulenta. 
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Ëen Waterhoofd (b) komt voornamelyk in 

kinderen, en word gemakkelyk gekend door 
de grootte van het hoofd, en gaping van des- 
zelfs naaden (c). 

De tekenen van een Witte zug£ (d) zyn 
klaar. 

4. Alle Waterzugt is moejelyk om te gene- Vooi¬ 

zen, maar meer, als die verzeld is met koorts 
of moejelykheid van ademhaaling enz* 

Het Buikwater en Trommelzugt zyn gevaar- 
lyker dan het Lyfwater (e) ; en als ’er water be* 
vat word in de ingewanden, is de ziekte flim* 
mer dan als dat uitwendiger is* Het Buikwa* 
ter', komende in een koorts, is gemeenelyk 
doodelyk , en dat voortkomt Van Verharding 
(f) van eene der ingewanden, is fiimmer dan 
een Trommelzugt. Ettergezwellen (g) of vlak* 
ken aan de dyën worden voor kwaade teke¬ 
nen gehouden. - 

Als de ziekte voortkomt van Berk drinken, 
word ze zelden geneezen, inzönderheid als ’er 
ouderdom bykomt. Als ze is van een opftop- 
ping van water, door een geduurig gebrek van 
de Nieren en waterwegen, word ze voor ge- 
vaarlyk gehouden. Als ze van een verflopte 
doorwaaifeming (h) is , door koud water te 
drinken, en ze by tyds aangetafl word, is ze 
minder moejelyk te geneezen. De Buikloop (i), 
die in het begin komt, is een goed.teken , ten 
zy ze verzeld is met gebrek van verteering (k). 
Hoeft is in waterzugtige ziekten gevaarlyk. 
Maar indien de koorts, dorfl, ademhaaling en 

C c hoeil 

(b) Hydrocephalus, Suture, (d) Leucophiegmatia. ^ 
(c) Anafarca. • (f) Scirrofitas. (g) Abfceffus. 
Ch) Perfpiratio. (i) Diarrhoea, (k) Apeplia, 

I 
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hoeft dragelyk zyn, en de pis overvloedig ge¬ 
loosd word, is ’er hoop, gelyk ook als ze voort¬ 
komt van eene opflopping der maandflonden 
(1), en die weder beginnen te vloejen. De 
geneezing van het Buikwater blyft tot nog toe 
onbekend; want daar flerven meer Lyders dan 
’er opkomen na de operatie. 

Levens- 5. De fpyzen moeten in de Waterzugt voorna- 
melyk vafte zyn, en gebraden hebben hier den 
voorrang boven de gekookte. Vogten moeten 
fpaarzaam gebruikt worden. Wyn of andere 
dienftige vogten, met Varen (m) getrokken, 
word voor een uitmuntende drank in de Water- 
zugt gehouden. Water zuur gemaakt met 
geeft van Koperroot (n) is dienflig om den 
dorft te leffen , als een gorgeldrank (o) ge-^ 
bruikt zynde. Den Lyder te verplaatzen van 
een dikke lugt in een dunne: is dienflis: be¬ 
vonden. 

^Genee- 6, De geneezing der Waterzugt in ’t alge- 
siDg. rncen, ruft voornamelyk op een behoorlyk ge¬ 

bruik van purgeer-(p), zweet- (q) en pisdry- 
vende geneesmiddelen (r). 

De purgeermiddelen die men gebruikt moe¬ 
ten van het hevigfle zoort zyn. 

Pil, ex Duob, Extr. Rud, ad gr, xv,ReJin, Ja- 
lapp, gr, viij. Sal, Volat, Succm,Jcr, JJ. 01. Panic, gtt. 
j. Syr, e Spin. Cerv. q.f.f. Pil, vj. ’s morgens te nee- 
men , en twee- of driemaal ’s weeks te her- 
haalen. 

Het volgende kan, als het de gelegenheid 
vereifcht, geduurende de werking gedronken 
worden. Sem. 

(1) Meneftrua. (m) Filix. (n) Spiritus Vitrioli. 
(o) Gargarifma. (p) Cathartica. (q) Sudorifera. 
(r; Diurctica. 

N 
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Sem, Sinapi contus unc]. coque parum in feri 
LaSi. ib iij. Colaturam Epotetad Libitum. 

7. Als de werking van het purgeermiddel 
over is. 

Oc. Canc. ppt^ SaL Nitr. ad gr. xv. Gwmm 
Guajac. SaL Fokt. Succ. ad gr. viij. Camphor, gr. vj* 
01. Junip.gtt. ij. S>jr. e 5. Rad. q*f.f. Bolus^ tegen 
den nagt te neemen met de volgende flurp- 
drank (s). 

Vini dlb. uneï]. Aq^ Theriac. Raphan. Cotnp. ad 
dr. vj. Syr. Limon. unc Ij. Sp. Nitr. Dulc, dr. j. SalFo¬ 
kt. 01. dr.jj: m. maar als de Lyder niet flaapen 
kan , doet dan by de Bolus of flurpdrank PiL 
Matth.gr.v, 

Nu volgen andere beproefde voorfchriften 
van purgeermiddelen voor de Waterzugt (t). 

9;. Pil. Cocb. Min. fer.]. Gambog. SaL Tart. ad 
fcr.jj. 01. Succin. gtt. ij. cum Ter eb. Fenet, parum f. 
Pil.v.prodoji. Of 

Scammon. Gambog. Refin. Jalapp. Tart. FitrioL 
jrfgr. viij. Camphor. SaL Fokt. Succin. adgr.ïv.OL 
Junlp. gtt. ij. Syr. de Spina Cew. q.f.f» PiL V. 

By een gift van deeze Pillen kan naar gelang 
gevoegd worden , als de kragten van den Ly¬ 
der het toelaaten, Calomel, gr. x. oïMercur. Firid. 
gr, V. of Turpeth. Miner, gr. iv. 

8. IiiMenfchen van een flerkgeftel wordende 
volgende Pillen gegeven met een bynaar onge- 
looflyke uitflag , in geval van Lyfwater (v) of 
Witte zugt (x) 5 inzonderheid als ze voortkomt 
van verftoppingen, opftopping der maanftonden 
(y) , fterk drinken, of diergelyke. 

Extrabi. Aloes unc ij. Scammon. unc j. Refin. 
Cg 2 Jakpp. 

fs) Hauflus. (t) Hydrops, (v) Anafarca. 
(x) Leucophlegniatia. (y) Menkrua. 
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jülapp^ Extr, Coïocynth. addr v. Gambog. Extr. Be- 
fied.adunc^. Tart, Vitriol, dr, üj. Elater, Caryopt, 
Nuc, Mofch. Macis, Cajior, Rtijf. Extr, Cr oei addr, ij. 
Calomelunc j g.Syr,de Spin.Cerv, q, ƒ /. ƒ. a,MaJJa, 
cujusfereJumma dofis e(i gr, xv. 

Het Extra^um Benedidturn, hier beoogd, word 
dus gemaakt. 

FolSenn, Rhei ad tmc£. Agar, dr, ij. Aq, La6t. 
Sp, Vini ad unc iv. infunde, cola ^ Exhala ƒ a. 

Of als de gemelde bereiding te laffig fchynt. 
Puh, Jalapp, Gambog, Sal, Tart, ad gr, xij. 

Scammon, Sal. Volat, Succ. ad gr, v. 01, Junip. gtt, ij. 
fu,f, Puiv, vel cum Syr, de Spin, Cerv. q.f.f. Bolus ^ 
cui adde pro re nat a Elater gr, ij, 

9. Het volgende is zagter. 
Tinbl, Sacr, unc iij. Sp. Lavend, Comp, dr, j. 

f, Hauftus, Of 
ElePt, Caryocojl, dr, vj. ViniAlb, unc iv. m. ƒ, 

pötio, 
De volgende wyn, voor eenigen tyd gebruikt, 

is in het Lyfwater (z) uitnemend. 
9: Ciner, Genifi, Millep, Vivent ad unc iij. Rad. Rch 

phan. Elleb, Nigr. Calam. Ar omat, Mechoac. Jalapp. 
ad uncj. Sal, Abfynth. unc j. JJ. Cort, Winter. Cinnam. 
VucMofchat.addr. j^^.Caryoph. Macis. ad drjj^. Piper. 
Long. Sem. Car dam. Min. addr.j. Sence unc iij. Rhei. 
unc]. m.f. Ingred. pro Vin. Alh. Lisbon, vj. Stent 
fimuL leni calore, om daarvan, doorgegoten 
zynde, alle morgen zes lepels teneemen,'of 
tweemaal daags drie lepels. Of 

Ciner. Genift. unc ij. Rad, Rapban. Rujl. unc iij. 
Sem. Sinap. contus unc ij. PetrofeL Fcenic, Dulc. ad 
uncj. Cort. Samb. Intern, unc ij. Fol. EbuL Cinnam. 
Sal. Abfynth. ad Sal. Nitr. Sem. Dauc. Sylvejl. 
ad uncj. Rad. Jttldpp. dr. vj. Chalyb, ppt. Seme ad unc 

(2) Anafarca. 
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y. infunde in Jq. Fcenlc, 'Ö? ij. Vini Alb. ib iv. Stent 
fimul po debito tempore Colat, Capiat, CochL vj. 
ter in die, 

10, Als de ziekte voortkomt van eene op* 
flopping van water , en verftopping der af- 
fcheidende vaten (a). 

Pulv, Bufon. dr,^. Sal, Chalyb. gr, vj. Tart, Vi¬ 
triol, fcr,^, Sal,^Volat Succ, gr, v, m,f, Pulv. om het 
driemaal daags, of naar vereifch van zaaken te 
neemen , met eenige lepels van het volgende 
trekzel (b). 

Giner, Genijl, unc ij. Vini Alb, ij. Stent Jimul 
per diem, deinde cola. Ook 

Sp, Tereb, dr, vj. Sp, Lavend, Comp. dr. ij. m, 
om ’er 60, droppels van te neemen met witte 
wyn, of het voorgaande trekzel. 

11, De volgende mengdrank (c) kan ook 
voor eenige dagen met een goeden uitüag ge¬ 
bruikt worden. 

Vini ScilliL uncj.j^. Aq. Cinnanï, Fort, Syr, 
Alth, ad uncj. m, Sumat. pro doji. Of 

Acet, Scillit. unc ij. Aq, Cinnam. Fort, Syr, de 
Mecon. ad unc j. Sp. Nitr, Dulc, dr. ij. tn.pro duabus 
dojibus. Of 

Oxym. Scillit, Vin, Scillit, Aq. Cinnam, Fort, 
Syr. de Mecon. ad unc TM. Sal, Tart. dr, j. m, 
pro doJi. 

12, Als de voorgaande middelen niet helpen, 
moet de Lyder in een warme plaats zyn, en 
drooge wryvingen gebruiken. Als de bewee- 
ging van het bloed flap is, moeten wy dienftige 
fpeceryen (d) doen by de flaalmiddelen (e). 
Dus, 

Cc 3 Rad, 

(2) VafaSecretoria. (b) Infufio. (c)Mixturao 
(d) Aromatica. (e) Chalybeaca. 



Van 
cene 
verdop¬ 
te door- 
waalFe- 
ming. 

Steen 
pfGra- 
yeei. 

40Ö NIEUWE OEFFENING 
Rad, Gentian. Raphan. Rujl, Sem. Sinap. Ca^ 

lam. Arom. Cort. Tamarijc. Ebul. Elleb.Nigr, ad unci]. 
Lign. Guajac. SaJJafr. Bacc. Junip. Sem. Fcenic. Dulc. 
Coyt. Winter. Sem. Petrof.ad uncySal. Abfynth. uric 
].j]. Herb. Abfynth. Rom, Marrub. Alb. Centaur. 
Min. ad m. ij. Ciner. Genijl. Millep. Vivent. ad unc iv. 
inf unde f. a. in Cerevif. Fort. Cong. iij. (velpotiusirt 
FiniRhen. Alb. Lisbon, ad Cong, j, JJ.) Colat. add. 
Fin. Chalyb. tb iij. Sp. Nitr. Dulc. unc iij. m. Bibat 
1^J5- die. 

De volgende Conferf(f) kan dienflig zyn, als 
dc ziekte niet verouderd is. 

9r. Conf. Abfynth. Rom. Flaved. Aurant. ad dr. vj. 
Chalyb. cum Tart. ppt. Puh. Ari.addr. ij. Cort. Win- 
ter. dr.] j], Sal. Volat. Succ.fcr.i]. Syr. e Cort I Citr. de 
5. Rad. ap.adq.ff.Eledt. om *er driemaaaldaags 
de grootte van een Notemuskaat van te neer 
men, met een flok van liet volgende trekzel. 

T^. Ciner. Gcnift. Sem. Sinap. Rad. Raphan. Ruji. 
ad unc^. ViniAlb. W]. Aq. Fcenic. Petrof. ad unc iv. 
infundef. a. ^ Colat. add. Syr. Alth. unc ij. Sp, Nitr, 
Dale. dr. ij. m. 

Zoo veel oyer de geneezing der Waterzugt(g) 
in’t algemeen. 

13. Als de Waterziigt voortkomt van koud 
water te drinken , of van alles dat de door- 
waaiTeming (h) verftopt, zyn de zweetmidde-. 
len (i) dienftig, gelyk Camp^bor. Sal. Succin. Volat. 
C. C. Spec. Dianib. Mithrid. Rad. Serpent. Virg. En 
indien de Lyder fterk, jong, en bloedryk is, 
en de ziekte in haar opkomft, zal de aderlaa- 
ting te pas komen. 

14. Ais d^ Ziekte veroorzaakt word door de 
Steen 

(f) Eleécuariiim. (g) Hydrops, (h) Perfpiratio. 
(i; Diapboretica. • 
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Steen of ’t Graveel in de Nieren , waar door 
het water daar niet vry kan doorgaan; moet 
men, om deeze verflopping veilig weg te nee- 
men, flaapmiddelen (k) tëffens met balfemag- 
tige (1) en pisdry vende (m)ramenvoegen, gelyk 
in geval van Steen of Graveel. Zie pag. 362. 

15. In een Waterzugt voortkomende vaneene Slyme-l 
flymerigheid desbloeds, als de vaten opgevuld 
zyn, en de omloop der vogten flaauw is, zyn 
middelen uit kwik (n) , Haal (0)^ en Ipece- 
ryen (p) de allerdienftigfle. 

16. Als ze voortkomt van fterk drinken. 
mag de wyn in overvloed toegeftaan worden, 
en kragtiger fpyzen dan in andere ziekten. 
Ryden, en een matige beweeging is hier zeer 
dienftig. 

17. Als ze van een opflopping der maande- Opftop- 

lykfche ontlaftingen is, moeten die weder voort- 
gezet worden, indien het mogelyk is; maar in p-o^den.’ 
dit geval gebeurt het zeer dikwils , zelfs in 
jonge menfchen, dat door de opftopping der- 
zelven eenigen tyd lang, de Eyerftokken (q) 
zwellen , en waterzugtig worden, welke, tef- 
fens met de trompetten van Fallopius (r), van 
dien aart zyn, dat ze eenige ftoopen water be¬ 
vatten kunnen. 

18. In Waterzugt voortkomende van tee-Teering. 
ring (s), natuurlyke zwakheid, en ouderdom, 
moeten de purgeermiddelen fpaarzaam gebruikt 
worden: en op de dagen tuffehen beiden moe¬ 
ten loogagtige (t), pisdry vende (v) en dienftige 

Cc 4 ver- 

(k; Opiata. (1) Balfamica. (m) Diuretica. 
(n) Mercurialia. (o) Chalybeata (p; Aromatica. 
(qj Ovaria, (r) Tubae Fallopianas, (s) Confumpti©. 
(g Lixiviofa. (v) Diuretica. 

I 
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verflerkende middelen , gelyk flaalmiddelen, ■' 
toegediend worden. , ; 

Verhar- Als ze van een verharde lever (x) of Geel- i 
de lever, jg ^ nioeten zulke middelen plaats gry- 

pen, als voorgefchreeven zyn opzigtelyk op ' 
die ziekten. Zie pag. 311. enz. j 

Vrrzeld 20. Als ’er zugtige gezwellen (z) in de bèe- 
andere deelen komen, zullen ftaalmid- -1 

beenen. als de Lyder alleen een ongedaant- j 
heid (a) heeft, de MineraahofNaogéluit/óe Spa- ^ 
waters dienftigzyn, als mede, uitwendig, floo- 
vingen ex Fl. Puleg. FL Chamom, en andere war¬ 
me en welriekende ingrediënten. 

Van 21. Als de ziekte voortkomt van groote 

ücTrtin- (b) > andere uitloozingen , of 
de Koorts, moeten de purgeermiddelen fpaar- 
z.aam gegeeven worden; ruftende de geneezing,' 
in deeze gevallen, voornamelyk op het dienftig 
gebruik van bittere en ftaalmiddelen. 

Water- 22. Het Waterhoofd (e), ’t welk dikwils ge¬ 
hoofd. zien word in kinderen, van den tyd hunner ge¬ 

boorte , tot dat zy komen tot den ouderdom van 
omtrent drie of vierjaaren, moet geneezen wor¬ 
den door openingen te maaken aan het agter- 
hoofd of hals, geduurige blaaren, en het ge¬ 
bruik van purgeermiddelen uit Calomela. Een 
purgeerende gewoone drank, bereid van Rha^ 
barber , Venkelzaad Gn2;., kan de geneezing be¬ 
vorderen , dagelyks gedronken zynde. 

Water- 23. Als de Waterzugtder borft oorfpronke- 
jugtder jyk is of het Buikwater (d) niet verzelt, en 

(xj Hepar Scirrofum. (y) lélerus. 
(z) Tumor Oedematofus. (a) Cachexia. 
(b) Htemorrhagia. (c} Hydrocephaluju. 
(d) Afcites. 
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niet wykt voor de gewoone manier van genee- 
zing, reeds voorgefchreeven, kan dezelfde ope¬ 
ratie gedaan worden, die men doet in de Etter- 
borfl (e). Zie pag. 148. 

24. De Water - navelbreuk (f) en Water- Water¬ 
breuk (g) moeten behandeld worden als 
Buikwater (h). Water- 

25. Het Buikwater en Trommelzugt (i) moe- breuk, 

ten beide met dezelfde geneesmiddelen behan- Buik- 

deld worden , alleen moeten *er windbreeken- 
de (k) voor de laatfle bygedaan worden. 
heelkundige operatie flaagt zoo wel niet in de ^ 
Trommelzugt als in het Buikwater, om dat, 
hoewel de zwelling in de Trommelzugt groot 
is, ’er zomtyds maar een kleine hoeveelheid 
van water bevat word. In beide de gevallen 
moeten niet te fterke purgeermiddelen gebruikt 
worden. Als ze veroudert, en den Lyderzeer 
verzwakt, is onze voornaamfle hoop in door- 

; waaflemende ftoovingen (I), fmeeringen (m), 
pappen (fl) en pleifters (o) , teffens met dien- 
ftige inwendige middelen; of anders in de heel¬ 
kundige operatie, welke men oordeelt te moe¬ 
ten gedaan worden, zoo ras als men weet dat 
de watervaten (p) werkelyk geborlben zyn. 

26. Ciner.Claveli.unciv, Urin. Human.l^iï]. 
^ coque adIb ij.fef adde Sp. Vini Camphor, tb j. Sal.Nitr, 
: Ammon, ad unc j. m, f. fotns, om dikwils met een 
li)on^ te gebruiken, en naderhand. 

27. 9:. Ung, Martiat. unc iv. OL Ter eb. Chamcem, 
Sp. Mtr. Dulc. ad unc], Sp, Sal. Ammon, uncj^. Cam- 

Cc 5 phor. 

(e) Empyema, (f) Hydromphalum. fg) Hydrocele, 
(h) Afcites. (i) Tympanites, (k) Carminativa. 
(I) Fomcnta. (m) Linimenta. (n) Cataplafmata, 
(o) Emplaftra. (pj Vafa Lymphatica. 
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phor. dr. iij. 01. Cumin, Carui. Anif. ad gtt. xx. fHé 
Stryk het over de aangetafte deelen, en leg ’er 
daar na de volgende pap op. 

28. Stère. Bovin. Rad. Bryon. Alb. Ree. Ra- 
phan. Rec.^üdfti]. Pulv. FL Chamcem. Sem. Anif. Cu¬ 
min. Carui ad meg^, Cepas ij. Campb. dr. ij. Sulph. Viv. 
Almn. adunc]. Ung. Martiat. mei], m.f. Cataplasma^ 
om op den geheelen buik te leggen, en dikwils 
te vernieuwen. 

29. Naderhand kan ’er de volgende pleifler 
opgelegd worden. 

EmpL e Cumin, unev. Camphor, dr. vj. Sp. Te- 
rcb.OI. Succin, Carui. Anif. aafcr.]. m.f. Empl. eujus 
extende unc yg.Juper alutam , abdomini toti appli- 
candum. 

30. Eindelyk, als het B uikwater verouderd is, 
en er geen hoop van verligting overblyft, dan 
door de opératie,is het dienftig dezelve te ver- 
rigten, eer het water tyd heeft om zig te ver¬ 
gaderen tot waterblaasjes (q), of de ingewan¬ 
den te bederven. 

’t Is voor af nodig dat wy agt neemen op de 
voorbereiding van den Lyder, en een dienftig 
verband gereed hebben , om’er op te leggen, 
als ’er het water uitgehaald is. 

Als de Lyder eenige dagen hardlyvig is ge- 
weeft, en men meent dat dé darmen met vei¬ 
ligheden overladen zyn , moet ’er een zagte 
klyfteer ^r) gegeeven worden een nagt voor de 
operatie. / 

^ Men moet tot het verband hebben, i. Een 
klein ftukje Empl. de Minio Fufeurn, of Empl. ad- 
h(df. om op de opening gelegd te worden na 
de operatie, waar boven moet gelegd worden 

een 
(q) Hydatides. (r) Enema. 
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een fluk fyn oud linnen dubbeld gevouwen, ge- 
lyk na de aderlaating. 2. Een groot fluk flenel, 

'drie of vier dubbeld gevouwen , genoeg om 
den geheelen buik te bedekken, flrekkende 
naar boven omtrent drie duimen boven den na¬ 
vel, nederdaalende zo laag als hetfchaambeen(s), 
en aan beide zy den zig uitftrekkende zoo ver als 
de heupbeenen (t). 3. Eenflenelle zwagtel met 
twee hoofden zeven of agt ellen in de langte, 
en vyf vingers in dc breedte , maar indien de 
Lyder vet is , mag ze wel drie ellen langer 
2yn. 4. En eindelyk, moet men gereed hebfcn 
omtrent een half pint Brandewyn, en tweemaal 
zoo veel klein Bier, waar in men het verband 
nat maakt. 

De Lyder op een Boel gezeten zynde, met 
een peuluw of hoofdkuffen tufTchen die en 
zyn rug , doet de Operateur de Beek, met 

, ^yn driehoekig werktuig of Bilet, omtrent twee 
of drie duimen onder de navel, ’t zy in de lin¬ 
ker of regter zyde, maar gepieenelyk in de lin¬ 
ker , omtrent een halve of geheele duim van 
de witte lyn (v). Dit werktuig is zoo gemaakt, 
dat het oin de Beek te doen , door een pyp 
heengaat, zoo dat het daar uitgehaald zynde, 
de pyp ’er ingebragt is, zonder eenige pyn 
voor den Lyder, en het fcherpe werktuig ge¬ 
heel weggenomen zynde, vloeit het water 
door de pyp met een volle Broom , ’t welk 
ontvangen word in een bekken , en ledig ge¬ 
maakt in een groot vat , tot dat alles is uitge¬ 
loosd. Maar omtrent het laatB, als de Broom 
begint te minderen , moeten beide de zyden 
van den buik zeer Byf met de handen gedrukt 

wor- 

(§) Qs PuMs. (t) Ofla Ilia, (y) Linea Alba. 
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worden, tot dat al het water geheel ontlafl; is. 
Als de Lyder flaauw word geduurende de ope*. 
ratie , kan hy met wyn of dienftige hartfter- 
kende middelen (x) opgebeurd worden. Na 
eene behoorlyke uieloozing van het watpr 
word >er de pVp uitgehaald , en de Lyder S- 
holpen overeind te flaan; dan word aanftonds : 
de pleifter op de ffceek gelegd, en daar op > 
een kleine drukwiek. Vervolgens, het klein Bier 
zeer heet gemaakt ^ynde , zoo giet ’er de Bran- : 
dewyn op, en doop daar in de groote flenelle 
lap , die zagtjes weder uitvringende , en leg 
die gelykelyk op den buik. En om het alles 
te houden, de vaten te verfterken, en de toe- r 
vloed van water, zoo veel mogelyk is, voor te 
komen, moet de flenelle zwagtel zoo digt oni-^ 
gewonden worden, als de Lyder het kan ver- 
diaagen. Daar na moet hy te bed gelegd wor¬ 
den, en alshy eenigeligtefpysgegeetenheeft, 
en een glas of twee wyn gedronken, moet hy 
zig zei ven tot ruft fchikken, of indien er ge¬ 
legenheid is , laat hem de volgende drank 
drinken. 

Ceras Nig. unc j.£.Rapban. Comp.unc£, 
Laud, Lond, gr,]. Sp, Nitr, Dulc. gtt, xxx. Syr, Alth. 
dr, xq’. m. ƒ. Haujliis. 

De tegenwoordige manier om de operatie te 
doen, IS beter dan de oude, met al het water 
teffens uit te loozen ^ waar door de vaten nu 
beter gelegenheid hebben om zig zelven zamen 
te trekken 

(x) Cordialia. 
"^ Onze Schryycr vcrichilt bier zekerlyk van veele 

Oeftenaars onzer heilzaame konfl, welken van gedaeten 
?yn, dat nicn het water niet in eens, maar op verfcheiden 

tydca ' 



der geneeskunde. 4tS 
Men heeft nooit bevonden dat de uitloo- 

zing van al het water teffens den Lyder 
meer doodt of verzwakt , dan dat op verfchei- 
den tyden te doen , als het water dun genoeg 
is om door de pyp door te gaan. 

De manier om ’er de pyp na de operatie in 
te laaten bly ven, was gemeenelyk oorzaak van 
verfterving (y). 

Als het water dik is, of in waterblaasjes (z) 
beflooten, is de operatie minder zeker ; maar 

de 

(y) Mortificatio. (z) Hydatides, 
tyden moet aftappen. En het komt ons voor, dat deC' 
ze wyze, hier van den Schryver de oude genoemd, be¬ 
ter is dan de zyne. Hy geeft twee redenen voor zyn 
gevoelen, i. Om dat de vaten nu beter gelegenheid heb¬ 
ben om zig zamen te trekken. 2. Om dat de ondervin¬ 
ding niet geleerd heeft, dat eenige Lyders, door deeze 
manier, geftorven of verzwakt zyn. Op de eerde kan 
men aanmerken , dat deeze zamentrekking mogelyk zoo 
fchiclyk niet gefchieden kan , om dat de vezels der va¬ 
ten, door de voorgaande uitrekking , meer geleeden 
hebben, dan haare natuurlyke fpanning lydcn kan; en 
daarom allengskens moeten herfteld worden, gelyk ze 
allengskens zyn uitgerekt. En wat de tweede belangt, 
daar zouden voorbeelden voor het tegendeel konnen 
worden bygebragt in gevallen, in welke verzuimd was 
den buik behoorlyk met een iluitband te bezorgen. 
Want hef is zeker, en de ondervinding beveiligt het 
in de Vrouwen onmiddelyk na de baaring, dat , als 
men den buik in eens ledig maakt, ’er geen tegenfland iii 
deszelfs vaten is, waarom het bloed uit de bovenftc 
deelen met zulk een geweld naar de onderde vloeit, 
dat de Lyders, by gebrek van toevloeiende levensgees¬ 
ten, in flaauwte vallen: om welk toeval voor te komen , 
de buik der Kraamvrouwen altyd met een fluitband 
verfterkt word. En om deeze reden fchynt het in dit 
tegenwoordig geval beter, het water in verfcheiden rei¬ 
zen af te tappen. Indien egter de manier onzes Schry- 
vers beter geoordeeld word, draage men wel zorg dat 
de buik onmiddelyk na de aftapping geflooten en ver- 
Üerkt worde. 
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de Lyder kan in dit geval langer zonder de 
operatie leven dan in het ander; en als die no¬ 
dig is, word ze hier gemeenelyk met een lan¬ 
cet gedaan, op dienflige tuflchen tyden. 

Als het water bevat word in de Eierftok- 
ken (a) der Vrouwen, Iaat die ziekte zelden 
een inwendige geneezing toe, en nooit de 
operatie. 

Als het Buik water (b) het gevolg is van an¬ 
dere ziekten 5 gelyk bloedftortingen (c), fcher- 
pe koortzen enz., word zegemakkelykergenee- 
zen , en de operatie flaagt beter , dan als het 
voortkomt van fterk drinken, of eenig byzon- 
der gebrek in het geftel. 

In het Buikwater word ’er gemeenelyk eene 
groote hoeveelheid van water beflooten in het 
zakje en de beenen, welke naderhand opklimt 
in den buik; en als de Lyder weder merkelyk 
begint te zwellen, zal het weder zakken. Maar 
in dien bet water na de operatie niet of maar 
weinig zakt, word het voor een kenteken (d) 
van herilelling gehouden. 

De operatie van een Waterbreuk (e) is on¬ 
nodig als ze het Buikwater verzelt, wegens 
de gertieenfchap van het een met het ander; 
ten zy het water, in beide de gevallen, in water¬ 
blaasjes (f) beflooten word, en dan zal ze no- 
dig zyn. ’t Is dienflig dat de beenen gezwag- 
teld worden met linnen zwagtels, beginnende 
van onderen naar boven , om het neerzakken 
van het water , en de al te groote uitrekking 
der vaten te verhinderen. 

(a) Ovariiiin. (b) Afcites. (c) Hsmorrhagia. 
(d) Diagnoftiewm. (e) Hydrocele, (f) Hydatides. 

BREU- 
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BREUKEN (a). 

I. TJ En Breuk is, in’t algemeen, eene uitwen- Om • 

jLj dige uitpuiling der darmen, het net (b), 
of de omliggende deelen, door een verflapping'^^^^* 
van de penszak (c); en kan komen in den buik, 
liezen (d), of net zakje. Als zulk een breuk 
in de navel komt, word ze Navelbreuk (e) ge¬ 
noemd; indien in de liezen, Liesbreuk (f); en 
als ze in ’c zakje is, Zakjesbreuk (g). 

2. De Breuken kunnen komen van flerke be- Oor- 

weeging, fpringen, buitelen^ loopen, flagen,^^^^* 
vallen, of eenig ander toeval ’t welk de pens- 
zak te veel uitrekt. In Vrouwen heeft een 
harde arbeid dikwils eene Breuk veroorzaakt, 
beide in de navel of liezen, 

3. Als de Breuk, in welk deel die ook zyn Kent 
moge, alleen voortkomt van verflapping, ziet 
men die zonder ontfteeking of pyn , en ver- 
dwynt als de Lyder eenigen tyd op zynen rug 
in ’t bed gelegen heeft, en word weder ge¬ 
zien als hy opffcaac. Als het een Darmbreuk (h) 
is, van eene uitbreeking der darmen, het net, 
|of beide, kan ze of nederglyen in het zakje, 
lof leggen in de lies ; en deeze uitzakking is 
Ifchielyk, als ze van een flag of val voortkomt. 
Zomtyds ook word ’er bloed uitgeflort, en de 
zwelling is pynelyk. Als de hand gelegd word 
op het aanhangzcl (i) van de penszak (k), eii 
derzelver uitgang uit den buik, en de Lyder 

gevergd 

(a) Hernias, (b) Omentum, (c) Peritonaeum. 
(d) Inguen. (e) Exomphalos. (fj Hernia Iiiguinalis. 
(g) Hernia Scroti, (h) Hernia InteiUnalis. 
(i) Prodm^io. (kj Pcritonseum. 

I 
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gevergd word tot hoeflen of niezen, kan hef 
onderfcheiden worden van een vJeefchbreuk (1), 
door de beweeging van den darm, die men in 
dat geval gewaar kan worden. , 

De Netbreuk (m) is een ongelyk , zagt y 
glad gezwel , van een vafle grootte; dog 
die van de darmen is rond , en geeft een ze¬ 
ker rommelend geluid, als Ze ledig zyn; maar 
als ze vol vuiligheid zyn, kan dit gemakkelyk 
gevoeld worden. 

Voorte- 4* Darmbreuk (n) is niet zonder gevaar, 
kentn. hoewel die in jonge menfchen door behulp van 

een goed verband kan geneezen worden. De 
Netbreuk is minft gevaarlyk. Alle Breuken van 
uitwendige toevallen zyn gevaarlyk. Als ze in 
oude luiden komen, worden ze geoordeeld on- 
geneeslyk te zyn. Die met een hoeft gepaard 
gaan, zyn moejelyk om te geneezen. Als dê 
vuiligheden in de Darmbreuk hard worden door 
lang te blyven in de uitgebroken darm, is het 
dikwils van gevaarlyk gevolgd en veroorzaakt 
pyn 5 ontfteeking (o) ,' drekbraaking (p), en 
zomtyds het. heet vuur (q). De Netbreuk (r) is 
minder gevaarlyk, en makkelyker te geneezen. 
In vogtige geftellen worden de Breuken gemak- 
kelyker geneezendan in drooge. De genee- 
zing mag in 't algemeen verwagc worden , als 
de Breuken wel ingehouden worden, met een 
bekwaame band, tot dat de Lyder twintig jaar 
oud is. 

Levens- 5. De drank des Lyders moet eenigzins za- 
men- 

(1) Sarcocele. fm) Hernia Omentalis. 
(n) Hernia Inteftinalis. (o) Inflammatio: 
(p) Paflio lliaca. (q) Gangrsena. 
(r) Hernia Omentalis. 
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ïnentrekkende eri heelende zyn, en beftaan uit 
bieren of wynen metgeneezende en zamentrek- 
Jcende kruiden. De fpys moet ook zamen- 
trekkende zyn, en by het brood kan gemengd 
worden Sern, Anif. CaruL Fcenic» Dulc% Ruft is hier 
hooger 'te agten dan beweeging. 

6. Als de vuiligheden verhard zyn, of de Ly- Genec 
der hardly vig is, zal een windbreekende (s) en^^^^‘ 
losmaakende klyfteer van tyd tot tyd dienftig zyn. 

Na de, werking moet de Breuk herftejd , en 
door een behoorlyke zwagtel of Breukband inge¬ 
houden worden. Als ze herfteld is , raaden 
zommigen, dat men op het deel moet leggen 
een zamentrekkende en heelende pleifter, gaan¬ 
de voor de zwagtel of Breukband , om de ve¬ 
zels intekrimpen , en de plaatzen daar de breuk 
was te vernaauwen, om dus het weder uitval¬ 
len voor te komen. lÏQt Ernpl. ad Herniam word 
^er gemeenelyk tot dit einde opgelegd, of in 
deszelfs plaats 

EmpL e Cumin, fè], Oxycroc. Êf adde 
BoL Armen. Minii ad unc ij. Sang. Dracon. Majtich. 
Sarcocoll. Pulv. Gall. Fl. Rofar. Rubr. Rad. Tormen- 
till, ad unc j. 01. Succïn. Balfam.Peruv. ad uncj^. 01* 
Rofar. q.f.f. Emplaftr. durioris confifientics. 

Maar indien de Lyder over den tyd zyner 
groejing is, is het niet dienftig zulke zamen¬ 
trekkende middelen te gebruiken, wordende 
nu de ziekte ongeneeftèlyk gehouden, ’t Is ge- , 
noeg dat hy de Breuk inhoud met een kuflèn, 
en bekwaame zwagtel, of liever een behoor¬ 
lyke Breukband; door welke middelen, en een 
goed bellier der niet natuurlyke dingen, bet le¬ 
ven kan verleagd worden. 

Dd 7* 

(.s) Carin'nans. 
1 
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Zakjes 7» Ineen Zakjes breuk (t) kan, in plaats vani 

breuk, (ie pleifter boven voorgefchreeven, de volgende! 
pap gebruikt worden j nadat de darmen of het 
net (u) op haar plaats-gebragt zyn. 

Pulv, Cort, Granca. Rad. TormentilL FL Rofar, 
Rubr. BalauJl.adunc].Fann. Fabar. ad Pmdus om^ 
nium. Vini Rubr. q.f f. Catapïasma cujus applketur q. 
f. pani affecta cumparum 01. Rofar. 

8. Stoovingen kunnen ook gebruikt worden; 
maar’t. is te vreezendat derzelver heete en wa- 
teragtige deelen te veel verilappen zullen. 

Het volgende kan beproefd worden. 
‘ 9:. Aceti Acerr. ^j. Album. Ovi Conquajffl m. 

f. Fotus , om eens op een dag warm te ge¬ 
bruiken. 

Ook kan een pap van Conf. Rofar. Rubr. hier 
van dienft zyn. 

9. Geduurende Jiet gebruik der uitwendige 
middelen, moeten wy de inwendige niet vergee- 
ten, welke moeten zyn van een windbreeken- 
de, zamentrekkende, en heelende aart. 

9:. D och. de Carab. unc^. Bol. Armen. Sang. Dra^ 
con. Pulv. Cimam. Sem. Aniji. Carui. Córiandr. ad unc 
j. Sacch. Saturn.fcr,]. Balf Peruv. dr.] Syr. e Corall. 
q ff> Pil- No. viij. exJingula dr. j. om *er tweemaal 
daags vier van te neemen, en 'er wat roode wyn 
bovenop te drinken. Of 

9?. Rad. TormentilL Biftort. Corall. Ruhr, ad dr. ij. 
Pulv. Cinnam. Sem. Carui. Terr, fapon. Gumm. Arab. 
Boli Armen:ad dr.]. Sacch.Rofat.ad Ponius (mniim\ 
f. Pulv. cujus fcr. ij. fint pro dofiy tweemaal daagsi 
met wat roode wyn, - 

- 10. Dienftige geleyen of flymen (v) kunnen [ 
hier ook met vrugt toegediend worden , ge-i 

maakt; 
(t) Hernia Scroti, (u) Omentiyn» ^v) Mucilago^ 
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maakt van Icthyocolla, Gumm, Arab, Tragac, Ra- 
/ttf. C. C.enz. 

Zamentrekkende en hee)ende middelen kunnen 
insgelyks gedoopt worden in wyn of andere 
vogten, of gekookt in de foppen die de Lyder 
gebruikt. De middelen, tot dit einde dienftig, 
zyn Rad, Bifiort, TortnentilL ConfoL Maj. Conf. Ro- 
far. Rafur. C. C. Ebor. Cinnam. Herb. Plantag. Pilo- 
feil. Centinod. QuinqaefoL Sanicul, Auriciil. Mur. CorU 
Granau Fl. R^ar. Rubr. enz. 

II. Een Breuk van winden , Windbreuk (x) wind-, 
genoemd, kangeheezen worden door dienfli-breuk, 
ge windbreekende middelen (y), inwendig ge- 
geeven. 

Verdwynende (z) warme' ftoovingen zullen 
ook raadzaam zyn; en inzonderheid de kumyn- 
pleifter warm op het deel gelegd. 

ZEVENTIENDE AFDEELING. 

Ziekten van den Aars (a). 

AAMBEIEN. 

I, Aambeien (b) zyn een pynelyk, we- Om» 

. JL/ derkeerend Tc) gezwel in het onderfte 
deel der regte darm (d) ; zy worden van buiten 
gemeenelyk gezien in den aars. 

2. Deeze kunnen veroorzaakt worden door 
Dd 2 eene 

(x' Hernia Ventofa. (y) Garminativa. (z'Difcutientia- 
(a) Anus (bj Haernorrhoides, (c) Pcriodicus. 
(d) Inteftinum Rej^um. 



Ken te* 
kenen. 

Voorte¬ 
kenen. 

Leveïis 
wys. 
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eene opfpanning der Ipeenvaten (e), ’t zy van 
eene ruime levenswyze , bloedrykheid (f) 
en te veel en fcherp bloed, of anders van ou¬ 
derdom, zwakheid, of bloed dat verarmd, te 
wateragtig gemaakt, en in flaat is om in de 
vaten flil te flaan. Hardlyvigheid geeft ook 
dikwils daar oorzaak toe; gelyk ookdeopftop- 
ping van eenige andere natuurlyke uitloozing, 
als der Maandllonden (f) enz, of wat ook oor¬ 
zaak kan zyn*, dat het bloed in de Tpeenvaten 
flilfhaat. ■ 

3. Zomtyds zyn ze inwendig, en veroorzaa- 
ken groote pyn in de floelgang, ihzonderheid 
als de vuiligheden verhard zyn , waar na ze 
dikwils uitwendig voor den dag komen , en 
men ziet het bloed op de vuiligheden. 

Als ze uitwendig zyn, is het aanraaken der- 
zelven, of daar op te zitten zonder een kuflen, 
gemeenelyk pynelyk, maar inzonderheid na 
den ftoelgang. Zy verfchillen in grootte, 
figuur, en kouleur; zommige zyn hard, ande¬ 
re zagt; dikwils geevenze veel bloed, en dan 
worden ze makkelyker. 

4. Ze zyn zelden gevaarlyk, ten zy ze ont- 
fteeken, en met Heet vuur (g) dreigen. 

Als ze bloeden , worden ze voor heilzaam ge¬ 
houden ; inzonderheid als ze in de fcheiding (^h) 
komen, of na de opftopping van eenige andere^ 
uitloozing. • 

Als zezweeren*, of verzweeringen daar by- 
komen, veroorzaaken ze dikwils een pypzweer 
ih den aars (i). 

5. Als ze komen van eene ruime Levenswyze, 
of 

(e) Vafa HaimarrboidaHa. ('f) Plethora. 
(g) Gangrwna. (h) Crifis. (i) Fiftula Ani. 
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of fcherp bloed, laat dafi de fpys dun en matig 
zyn, en inzonderheid beftaan uit wei, water- 
pap, foppen enz. 

Indien van een zwak geftel, ouderdom, of 
verarmd bloed, laat dan de Ipys balfemagtig 
en voedend zyn: en als ze van hardlyvigheid 
zyn, losmaakende; vermydendealleontfteeken- 
de of geeftryke vogten. 

6. Als de pyn hevig is, en de ziekte veroor- Genee 

zaakt is door eene ruime Levens wyze, opflop- zing* 
ping der Maandflonden (k), derzelver te fchie- 
lyk ophouden, of anders door fcherp of geron¬ 
nen bloed , gebruik dan eerfl de aderlaating: 
en naderhand kan het volgende , by wyze van 
llooving , of liever by wyze van waafTem (1), 
dienflig zyn. 

Fol Alth. Mak, Flor, Origan, Sambuc. Melil, 
Chamcem, ad rn. ij. Capit, Papav. Alb, Contus unc iv. 
Bacc, ^unip. Lauri. Sem, Lini. Fcenugr, ad unc], coque 
in ladte Vaccin, Aq, Font an. ad q.f, CoIaLCong. j. adde 
Ol,Tereb,uncïv.Ol,Succin.unc], Opiu Camphor, ad 
dr. ij, Sp. Vinï ® JJ. m,f, Fotiis.. 

7. Die zelve middelen gekneufl zynde zullen 
dienen voor een pap (m) , na het gebruik van 
de flooving of waafTem. Of 

8. 9?. Catapla/m, de Mica Pauls Alb. 6? LaSte 
Vaccin,'^Croci fcr, ij. Camphor, dr.j^. opii. fcr. j. 
Ung .Dialth, mc, m, in eundem finem. 

Een waafTem van melk en honing, of een 
roking van zwavel zal zomtyds tot het zelfde 
einde dienen. 

9. Als de Aambeien (n) inwendig zyn, en de 
Lyder hardlyvig is. 

Rad, Alth, Sem, Lini, Fcenugr, ad unc^. FoL 
Dd 3 Mak, 

(k) Menfes (1) Vapor, (m) Cataplafma, 
(n) Hcemorrhoides. 
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Malv, FL Chamcenu SamKadm.],Gumin»4rdb.unc 

Tragac. dr, JJ. coque in Jq. Font, q.f, Colat, me xij. 
add, Eledk. Lenit, dr, vj. Croci. Camphor, ad fer, j. 
Opii gr, iv. Syr. Rojar, Solut, 01, Rojar. Vini Canar, 
ad me ij. ƒ. Enema injiciendum pro re nata 

Als de Lyder niet hardlyvig is , moet men 
de purgeermiddelen nalaaten. 

Alsze volgende zalf is dienflig , ’t zy in 
S^endi^” uit- of inwendige Aambeien; 

Als ze voor de laatfte gebruikt word, laat 
ze ’er dan met een doekje twee- of driemaal 
daags opgelegd worden. 

Ung, PopuL Samb, Alh, Camphor, ad mej^, 
Sacch, Saturn. Croci, ad fer, ii. Camphor, Opii addr,^, 
Vitell, Ovi ATo. j, Balfam Sulphur. Anif, Sp, Vini ad 
unejy m,f, mguentum. Of 

II. ^,JJMg, Popul, 01, Rofar.adune ], Empldé 
Minio une JJ. Solve adde Mthiop, Miner, Calomel, 
ad dr, ij. Opii. Camphor. 01, Buxi ad dr,], m. 

Of 
9f. Mell, Theriae, Vuig. Ung, Dialth ad une Vi¬ 

tell. Ovi AT®, j. Mucilag. Gumni Jragac. Sem, Cydon. 
ad unc j.^. Croci. Sacch, Saturn. Camphor. Opii ad 
dr. j. Balf. Peruv. dr. ij. 01. Succin. dr.R. m. 

Of 
9:. Sp. Tereb. Balfam. Sulph. ad unc j. Opii 

4r, ij. m. 
12. De volgende pJeifler heeft ook zyn ge¬ 

bruik. 
Empl. de Minio. 01. Amygd. Dule. ad unc j. 

Croci. Opii aa dr.Camphor, fer.]. Balf Sulph. Anif. 
Aalfarn, Peruv, 01. Succin. ad gtl. xij. m.f. Cerat. 

13. Als het gezwel zeer hard is, zyn Empl. 
de Ranis cunt Mtreur, of Etnpl. de Mucilag. cum vel 
JmeMercur. dienflig. 

Of 
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ijr. Empl de MucUag. mc^.Cahmek dr/ij.Cam" 
fh&rjcr. ij. m. £ƒ eestendefuper F annum Linteum, op 
het aangetafle deel te leggen. 

14. Akdepyn, zwelling en verandering van 
kouleur blyft, is het dienflig twee bloedzuigers 
op het deel te zetten , en dan tot inwendige 
middelen te komen. 

Flor.Sulpkdr/].^. om veertien dagen lang 
alle morgen te neemen met wei of melk. 

Of 
MannoCreni.Tart,adunc^, om alle morgen 

met het afkookzel van havergort te neemen, 
of naar vereifch van zaaken. 

15. Als de Lyder hardlyvig is. 
Eledi. Lenit, mcij. Crem. Tart. La&. Sulph. ad 

dr. vj. 01. AmJ. gtt. vj. «Syr. Kojar. Solut. q.f. f. Elet}. 
bm 'er tegen den nagt of die morgen de groot¬ 
te van een Notemuskaat van te neemen. 

Of 
Decodt. Sen. G er eon. unc iij. Gumm. Arob. dr. ij. 

5yr. Rofar. Solut. Mann. addr. vj. Sal. Folat. 01 dr. 
tn. f. potio, om ’s morgens naar vereifch van 

zaaken te neemen. Of 
FoL Senn. Gumnu Arab, ad unc Glycyrrh. dr. 

yj. Fol.AUh.m.j.f. Ingred. pro thea de qua bibat ad 
hibitum. ^ 

16. Als de ziekte voortkomt van eene fchraale 
Levenswys , of verarmd bloed, en in den ou¬ 
derdom komt, geef dan fterke wyn, voedende 
fpys en andere hartfterkende middelen (o), en 
’geef ftaalmiddelen (p) in geval van verarmd 
bloed. 

17. Als ze van eene ruime Levenswys is, 
D d 4 moet 

(o) Cardiaca. (p^ Chalybeata. 
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moet men een tegenflrydig gedrag houden, en 
dienftige uitloozingen gebruiken. 

18. Als ze van eene opftopping der Maand- 
ftonden (q) is, trage die te bevorderen. 

19. Ais die geheel weggaan, gebruik nu en 
dan eene aderlaating , en andere uitloozingen. 

20. Als ze van fcherp bloed is, geef dan pur¬ 
geermiddelen van Kwik. 

21. Als ze van een fcheurbuikig geflelis, gaa 
dan te werk als in de Scheurbuik (r) , en geef 
de Succus MillefoUL 

'ZWAKHEID VAN DEN AARS. 

I. r^Omtyds zakt de regte darm, door eene 
JLj byzondere zwakheid van het deel, ha.- 

ger in den ftoelgang uit dan het behoorde ; in 
welken tyd de Lyder voelt dat ’er iets neer¬ 
drukt. Dit is gemeen in kinderen die onder¬ 
hevig geweeft zyn aan een buikloop (s) of he¬ 
vige toevallen van fchreeuwen. ^ 

2. Als ze voortkomt van natuurlyke zwak¬ 
heid , of als de fluitfpier (t) verlamd is , is de 
geneezing moejelyk en onzeker; anders ligter 
en zekerder. 

3. De Ipys moét voedzaam en hartflerkende 
zyn. Roode wyn kan toegeilaan worden. 

Gence- 4. Als ze voortkomt van hardly vigheid, geef 
dan een zagt purgeermiddel, of liever een ver- 
zagtende klyfteer , en houd het lighaam losly- 
vig. In dén tulTchentyd, ^ 

Cort.Granat.TormentilL Bijlort, aduncJl^. Flor. 
Balaujl, 

(q*) Menfes, (r) Scorbutus, (s) Diarrhoea. 
(tj Sphincter. 
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Balaujl, Rqfar. Ruhr, ad dr, ij. SantaLRubr, Lign^ 
AheJ, ad dr,], coque lento igne cum Fini Ruhr, Jki]i Jit 
ColaUVbyg, 

Dit kan gebruikt worden by wyze van waas- 
fem, of een kleine dikke drukdoek kan daar 
in gedoopt, en nu en dan , met een dicnftig 
verband, warm daar op gelegd worden. 

5. Als de ziekte van lamheid (v) is, doe 
dan by de kookdrank (x) Caryoph,*Macis, Cinnam, 
Sem, Cardam, Min. Sp, Lavend. Cornp, Aq, Hungar» 
enz. of als dit niet helpt, kan een poejer, ge¬ 
maakt van dezelfde ingrediënten, geflooten in 
een linnen doekje en gedoopt in heete Sp, La¬ 
vend. Comp,j ’er op dezelfde wyze opgelegd l. 
worden. 

6. Als de zwakheid hoog ligt, en inzonder¬ 
heid als ’er loslyvigheid is. 

9:. Confect. Fracajt.f, M, dr, ij. Vini Canar, Ruhr." 
adunc iïj.m.f. enema, injiciaturpro re nata, 

7. Als ze van eene werkelyke zwakheid of 
buikloop is, geef dan , behalven de ftooving, 
’t geen het byzondere geval vereifcht, en laat 
de Rhabarber eenigen tyd gebruikt worden. De 
Tinct, Terr. Japon, en Tinct, Cort. Peruv. zyn hier 
in ’t algemeen dienftig, gelyk ook het vol¬ 
gende. 

9:. Confect. Fracafi. f. M, dr,]. 01. Cinnam. gtt. ij. 
m.om naar vereifch van zaaken tegen dennagt 
të neemen. 

8. Als de ziekte hardnekkig is, maak dan de 
ftoo vingen en klyfteeren zamentrekkende , of 
gp te werk als in geval van • een werkelyke 
uitvalling van den aars. 

(v) Paralyfis. (x) Decodio. 

r 

Dd 5 UIT- 
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UlTVALtlNG VAN DEN AARSl (a). 

I, Omtyds zakt de regte darm (b) zoo lang 
uit, dat ze uitwendige hulp nodig heeft 

om “herfleld te worden. 
2. De oorzaaken kunnen hiér dezelfde zyn als 

die der Aambeien (c). 
3. Als ze niet fchielyk ingébragt v^ord, is 

het gevaarlyk ; zynde de darm in flaat om tc 
zwellen en te verfterven, indien ze lang aan 
de lugt word bloot gefield. Ze is onderhevig 
weder uk te vallen na de inbrenging in kinde¬ 
ren , inzonderheid als ze fchreeuwen , en is 
moejelyk ingehouden te worden, ingeval van 
buikloop. 

4. De fpys moet hier zamentrekkènde en bal- 
femagtig zyn. 

Cenec- darm gezwollen is, ftoof die dan 
ing. * met warme melk; of als ze een kwaade kouleur 

^ heeft , met roode wyn; of als men daar ver- 
fterving (d) aan merkt, met brandewyn. Laat 
ze dan met de vingers tot dat einde met olie 
beflreeken ingébragt worden; en leg een druk- 
doek op het deel, in roode wyii gedoopt, met 
een dienflig verband , en zet den Lyder voor 
eenigen tyd op een gemakkelyke plaats. 

6. Als ’er een buikloop (e), of een groote 
zwakheid in het deel is, kan ’er een fluk bord¬ 
papier , of een bekwatm verband gemaakt wor¬ 
den , om de weder uitzakking te beletten. 

(a.) Prolapfio Ahi. (b) Inteflinuin Reélum. 
(c) Haeniorrhoides. (d) Mortiiicatio. (e) Diarrhoea; 

PYP 

I 
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PYPZWEER IN DEN AARS 

I. Pypzweer in den Aars is een ingehol- 
JU/ de en eeltagtige verzweering in den 

Aars, zynde zomtyds naauw en zomtyds dra- 
jende; zomtyds eenvoudig , en op andere ty- 
den in verfcheiden holen (b) uitloopende. De¬ 
zelve kan veroorzaakt worden of door Aam¬ 
beien (c) , uitwaflen van Venus-ziekten (d), 
kneuzingen op het deel, j^feene kwaade^^ 
tenis van het lighaam. 

2. De Etter, in dit geval ohtlafl:, is gemeenc- 
lyk vuil, dun, en ftinkend; de vuiligheden zyn 
gemeenelyk daar mede bevlekt; het onderftc 
deel van de regte darm is dikwils verzwoeren, 
en zomtyds is het heupbeen (e) aangefleekem 

3. Dezelve is moejelyk om te .geneezen, we¬ 
gens de beftendige vogtigheid der deelen , en 
moejelyker als de Lydei* bejaard is; en van eene 
cwaade gefteltenis ; of als de Pypzweer veele 
holen heeft, of de randen zeer eeltagtig zyn. 

4. De Ipys en beweeging moeten hier zeer 
matig zyn. 

5. Dil^ils word de kwyling (f) , en nader- Genee- 
land de geneezing met de houten, [als Pokhout zing* 
mz. ] tot de geneezing vereifcht, inzonderheid 
ils ze van een Venus - ziekte is. En in dit ge- 
^al moet de heelkundige operatie uitgefteld 
ivorden , tot dat de kwyling gefchied is. Zie 
3e manier om (h operatie te doen in het 
i^ervolg. 

6. Als 

(d.) Ftflula Ani. (b) Sinus, (c) Hsmorrhoides. 
(d) Excrefcentiae Venere®. (e) Os Ifchium. 
(f) Salvatio. 
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6. Als de holen niet groot genoeg zyn, kun- 

i^n ze door geprepareerde fpons of door in- 
fiiydirig verwyd worden. De TinSt, Myrrh, word 
in dit geval dienflig geoordeeld om in te {pui¬ 
ten. Hec verband gefchiedt gemeenelyk met 
Ung, Dejiccat, Ruhr, gemengd met een kleine hoe¬ 
veelheid yan roode Frecipitaat, Men moet zorg 
draagen, dat door de prikkelende geneesmidde¬ 
len geene te groote vloejing van vogten naar 
het deeLgebragt word. 

AGTTIENDE AFDEELING. 

Algemeene Ziekten. 

KWAADAARDIGE DRUIPERT (a). 

Om- 1. "C En Gonorrhoea Virulent a of Dniïpert in een 
ichrj- XZf Venus-ziekte, is een vloed van byten- 

de flof uit de inweildige deelen der fchaam- 
deelen (b). 

Qoj. 2. Dezelve fchynt veroorzaakt te0 worden 
zaak. doör eene werkelyke mededeeling van het zel¬ 

ve zoort van flof of iets daar in bevat door de 
vaten, tot de deeleh die daar van gebeeten wor- 
den, zynde die, waar door dezelve doorgaat, 
gemeenelyk eerfl aangetaft. 

Kente- 3- deeze ftpf do(|c. de pisgang (c) 
kenen, vloeit, vertoont ze zig gemeenelyk weinige 

dagen na dat de befmetting gekreegen js, met 
prik- 

(aV Gonorrhoea Viruienta. (b) Fudendi. 
(c) Uiethrd. 
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prikkeling in dat deel, gevoel van hitte , 
eene kleine fteekendepyn in het watermaaken; 
ze is eerfl weinig in hoeveelheid en witagtig , 
maar vloeit allengskens overvloediger, en ver¬ 
andert in geel, groen , waterig , ftinkend, 
bloedig, en veroorzaakt grooter ontfteeking, 
byting, en pyn ; inzonderheid in opzettingen 
van de roede, of fpanningen van de fchede (d) ^ 
pyn en zwelling in de zaadballen (e), bilnaad (f), 
liezen , fcheenen , naar maate van de grootte 
der bcfmetting ; maar naderhand als de vloed 
door het gebruik van dienftige middelen op¬ 
houd, word ze wit, kleevende, en eindelyk, 
als ’er draaden of pluizen (g) in de pis gezien 
worden, h@ud ze geheel op. 

Diergelyke ftof vloejende uit de Ichede, 
inwendig, het hoofd der roede, de nabygelegen 
deelen van den Aars , of het zakje uitwendig, 
veroorzaakt ontileeking, byting, en geeft oor¬ 
zaak van wratten, vygwratten (h), porreiwrat- 
ten (i) , knoopwratten (k) enz. hoewel deeze 
ook dikwils in die zelve deelen komen, zon¬ 
der eenige [vloejing van een bytende ftof uit 
dezelve. 

De voornaamfte zitplaatzen van deeze ftof, 
gelyk blykt uit de ontfteeking (1), verzwee- 
'ing (m) en opzwelling, in de onticeding ge¬ 
vonden , zyn de pisgang (n) , de zaadblaas- 
jes (o), de voorftaanders (p), de klieren van 
Cowper, en de inwendige fchede (q). 

Ze word onderfcheiden van een eenvoudige 
^ . drui- 

(d) Vagina, (e) Telles, j^f) Perinseum. 
(g; Flocci. (h) Marifcee. (i) Porri. 

Condyloraata. (1) Inflammatio (m) Exulcerati<5. 
(n) Urethra, (oj Veficuls Seiainales.. • 
(pyTxoftatsï. (xj) Vagina Interna, 
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druipert (r) en witte vloed (s) door de bovéit- 
gemelde tekenen , zynde geene fterke bewee- 
ging, groote affcheïdingen van vogten, overma¬ 
tig by Saapen , of het gebruik Van te heete Idys- 
teeren voorgegaan. 

Voor- 4. Als de ftof overvloedig loopt, welgekou- 
tekenen. lèurd is, dat is geel of witagtig, van een goe^ 1 

de dikte, en de toevallen matig, word de ge- 
neezing geoordeeld gemakkelyk te zyn. Maar 
als het tegendeel gefchiedt, en men met de ge- 
needing lang bezig is, blyven ’er genieenelyk 
eenige kléine toevallen vande Venus-ziekte (t) 
over. De vloed fchielyk opgeftopt zynde, ter- 
wyl de ftof nög bytênde is , ’t zy door een 
koorts, vereeltheid der deelen, of het gebruik 
van zamentrekkende middelen (v) , kan een 
Venus-ziekte veroorzaaken. Het behoeft niet 
gezegd te worden, dat hoe meer plaats ze be- 
flaat, en hoe laater de vloejing voor den dag 
komt, hóe flimmer de ziekte waarfchynelyki 
zyn zak 

Levens* 5. Hoe grooter de ontfteeking en andere toe- 
wys. vallen zyn , hoe dunner de fpys moet weezen. 

Dunne vogten, vryelyk gedronken, als zè fchie¬ 
lyk doorvloejen, zyn nuttig. Men moet hen 
ruft vergunnen. Dikwils te baaden in warm wa¬ 
ter, met melk, zemelen en verzagtende krui¬ 
den , is van grooten dienft. 

Genee- 6. Om dit te geneezen, zoo open aanftonds 
zing van een ader , inzonderheid als de Lyder bloedryki 
de vloe- jg ^ ^Is ’er een ontfteeking in het aangetafte 
jmgen gezien word; en herhaal dat, als de nood 
verver- het vereifcht. Geef denzelfden dag ,of den 
zeilende dagl 
toevab 
ien. (O Gonorrhoea Simplex, (s) Fluor Aibiis. 

(t) Lues. (v) Adftringcntia. 
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dag daar aan een ligt purgeermiddel (x). 

?t. Deci^.Sen. GereoH. uneiij, Syr.de Spina Cerv, 
Sal. Catbart. Amar. aa «bcJJ. Cremor. Tart. dr. iij. 
^al. Prunell. fcr. ij. Gumm. Ardb. Pulv. dr. ij. m.f! 
pefjOj’s morgens te neemen. Of 

7. 9r. Pulv. Rhabarb. dr.]. Calomel.gr. xv. Sal. 
Prunell. fcr. JJ. Syr. de Spina Cerv. q.f. f. Bolus. 

Of 
8. 9r. Extr. Rud. Pil. ex Duobus. Calomel, aadr. 

j.Gumm. Guajac. dr.J^. Sal. Volat. Succin. fcr. j. 01. 
Sabin, gtt.-v. cum Syr. de Alth. q.f.f. majfa cujusjit dd'. 
^.prodoji, twee- of driemaal in de week. 

Maar indien de hitte en pyn in het water- 
maaken hevig zyn, geef dan alleen verkoelende 
verzagtende middelen, om dat fterke purgeer¬ 
middelen in ftaat zyn deeze toevallen te ver¬ 
meerderen. 

9. Eledl. Lenit. dr. iij. Pulv. Sanct. dr.J. Crem. 
Tart. dr. j. Sal. bditr. fcr. ij, Sal. Volat. Succin. gr. iv. 
m. Sumat partitis vicibus, fuperbibendoAq.Minerd. 
Purg. ij. 

10. Geef aanflonds na de werking der pur- 
geermiddeien, welke drie- of viermaal in een 
week moeten herhaald worden, balfemagtige (y) 
pisdryvende (z) middelen, om de laaftgemelde 
toevallen voor te komen. 

Aq. Petrof. unc ij. Gumm. Arab. df. ij. Sal. Nitr. 
&-f-Jolutio cuiadde Sp. Tereb.gtt. xxx.f. Haukus. 

Of ' ' 
11.9r. Decoct. Hord. mc ij.Aq.Fcenic. unc]. Cryfial. 

Miner.fcr. j. Camphor, cum Pauco Albumins Ovi fo- 
lut. gr. vj. Sacch. Saturn, gr. v. Syr. deAlth. mc R. tn. 

Of 
12. 9r. Aq. Plantag. unc iij. Sal. Volat. Succ.gr. 

V. Syr, 
(X) Catharticum. fy) Balfamica. (z) Diuretica. 
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V. Syr. de Rubo. ld. mc£. Sp. Sa!. Dulc. dr. £. m.f: 
Haufius, naar gelang te herhaalen. 

13. Slymen (a) zyn in dit geval ook dienftig, 
gemaakt vanGwmm. Jrab. Tragac. Sem. Cydon. enz. 
met Jq. Petrof. Plantag. Syr. de AUh. de Rubó Idceo. 

En in geval de pyn en hitte hevig zyn, zyn 
’er zommige die verzagtende infpuitingen yoor- 
fchryven, hoewel derzelver gebruik in dit ge¬ 
val van anderen volllrekc verboden word, die 
meenen dat dezelve oorzaak van knobbels (b) 
zyn, welke in der daad naauwlyks ooit in dee- 
ze ziekte komen, dan als ’er infpuitingen zyn ge¬ 
bruikt ge weeft. Weshalvenderzelver gebruik, 
indien,zy al toegeftaan worden, voornamelyk 
tot de Vrouwen moeten bepaald worden. De 
volgende zyn van het veiligfte zoort. 

Sem. Lint. Fcenugr. ad me]. FoL Alth. tn. j. ro- 
quein Aq. Plantag. uncxi]. Colat.^,^. adde Balf. Pe- 
ruv. dr.]. admiftopaucoFitelloOvi Solut. MelL Rofat. 
me ij./, injectio , om daar van w^m gemaakt 
zomtyds een weinig naar vereifch van zaaken 
zagtjes in de pisgang (c) te fpuiten.. 

Of 
14. 9?. Decoct. Hord. tb^. Troeb. Alb. Rhaf. dr. j. 

Sacch.Saturn.fcr.]. Syr. de Rof. Sicc. unc]. m. in eun^- 
dem finem. 

15. Als de vloejing dun word, of hardnek 
kig, geel, groen, of bloedig blyfe, geef dar 
vyf of zes aazen Tiirpeth. Miner, by wyze var 
een braakmiddel (d) , of drie of vier aazer 
Merciir. Virid. in de purgeermiddelen, zoo dik 
wils als het nodig zal zyn. . ' ^ ‘ | 

16. Calomela kan gegeeven worden in ee 
hoe 

(a) Macilagines. (b) Carunculse. (c) Urethra. 
(d) Eraeticum. 
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hoeveelheid van tien aazen, voor twee of drie 
nagten na malkander, gemengd met Conf. Ro- 
far, of ConfeEt, Fracajl, en moet eindelyk uitge^ 
zuiverd worden met de gemeene purgeer- 
drank. ^ . 

Als de tegen veïwagtingj in denagt 
werkte laat dan het beoogde purgeermiddel (e) 
aanftonds gegeeven worden, om knypingen en 
bloedige Itoelgangen voor te komen ; welke 
dikwils komen na dat men koude gevat heeft, 
inzonderheid als de Kwik niet behoorlyk gefu- 
blimeerd, of fyn gemaalen isi , 

17. Als mende Calomelanietuit 
gebrek van . gelegenheid om zig warm te hou¬ 
den, fchryf dan voor als volgt. 

Ele^, Lenit, mc ij. Mthiop, Miner, ünc 
Puh, Gumm, Arab, unc^, Crerru Tart, Jalapp, ad dr, 
iij. Balfam, Pvlychr, dr. ij. Syr. e Cichor. c. Rh, q,f f 

-^ÏLleöt, om alle avond en mörgeii, of om de an¬ 
dere reis, de grootte van een Notemuskaat 
daar van te neemeni 

iS. Als de vloejing door deèze middelen ver¬ 
mindert, de ftof dikker word , en de kouleur 
in wit verandert , verflap dan, en verminder 
allengfkefis de purgeermiddelen uit Kwik , en 
geef aheen verzagtende middelen op bekwaa- 
me tyden. 

j^. Fol. Senn. dr. j. Tamarinde dr. ij. Sal. Tart. 
fcr. j. infLinde inAq, Petrof. unc vj. inCuIat.anciv. 
Solve Gumm. Arab. dr. ij. £ƒ adde Eleöi. Lenit, dr. iij. 
Crem, Tart, dr.j. m.f. Hauftus, ’s morgens te née^ 
toeii eii naar vereifch van zaaken te herhaalen. 

Of 
19. 9r. Rad, AhL inclf. unc iij* Gumm. Arab, unc 

Ee 

(«) Catbartican?* 
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R. coque Ih Deé'ofi. Horü^ q.f, 
Udd. Rhei dr, ij. Fol Séfin. dr, v]. SdlTan, dr,^ ifi 
Coïat, Solve MUnn, S^r. Rofar.Sólüt, (M'Üfic], ik, Öni 
‘er* dÉgélyks öf oïti dö t\v6e*dagèn-ëéto gÈfs vèin 
te drinken. 

26. Zomtyds blyft ’ér, tégeH bét èindè van de 
teneezing, een pyn én hitte in het VratérmUa* 
ken; om welke Weg te héetnen, hét Vólgende 
'dienftig bevonden is. 

9r. SaL Catbart. Amar, dr, vj. Crèm, Fatt, dr. ij. 
'm. om ö öf 8 reizen allé ihofgen fe lièèmén 
met een kookdrank v^n havérgort. 

21. Hier Volgén meer bepróefdé vdörfchrif- 
len van purgeermiddelen, om te Voldoen aan 
de oogmerken, waar van tot hiér tóe geiprö- 
ken is. 

9-. FiL èx Dmh. gr. 'KY. CAomel Pulv. Jaldpp. aU 
fcr,^. Mercür, Vitid. gr. iij. Ö/. Fitróf. Siïccm. ad 
pt. j. ïïalf. Cüpiv. q. •ƒ. ƒ. PiiuïafuTrtdofis. 

22. Pil Ruff. fcr.i]. Calomel gr. xv. Cam^ 
pbor. gr. iv. SaWólat.Süccin.gr. iij. Ciim Syr. de Spi¬ 
na Cerv. f. ƒ. ƒ Piluïdrum dofis. Of 

23. Pil Coich. Min. dr. ïi]. Ruff. Cabmel Cin- 
nab. Antïtn. da dr. ]. Sal. Volat. Succin. Camphor, ad 
fcr,]. 01 Saffafr^pt. vii]. Balf.Pefuv.q.f.f.Maffa^ 
cujusfcr. i]. fint pro doji. Of 

24. Pulv.JVatvic. yalapp. ad fcr.]. Cab¬ 
in el. fcr. Mercur.Virid.gr.ii]. 01 Saffffr. Succin. 
'adgtt.].Balfam. Capiv.velSyr.Rhabarb.q.f. f.Bolus. 

Andere zagter 
25. Cajf. FIJI. Recent. ExtraSi. unc ïi]. Pulv, 

Gumm. Arob. Sal Nitr. Rhaharb. Senn. ad dr.^. in. 
SuTïiaiparütis'vicibus. 

ii6. 9:. Pulp, Caff:Fiji. mc i], Ele^* e Succo Ro- 
far. 

I 

ï 



far. uncj^ Puh.Sanct. Warvic. aadr.ï], Sal Tart. 
Puh. Mhei ad dr. J. OLPetrof. gtt. vj. Balfam» £a- 
nv. dr. ij. S^r. de ^na Cerv. q. ƒ f.ekëi.,, twee¬ 
maal daags de grootte vm een Notenuiskaat 
daar toh te neenien. 

27. Rad. Mb. fcr. ij. Caque in éq. fnenic. 
unc. vij. In colat. mc iy. infunde calide fol. Senn. 
dr. ij. Rhdbarb.fcr. ij. iterum cola et .adde Mann. 
Op% jdr. iij. Crem. Tart. dr. j. in. pro haufiu. 

2g. 9?, Mann. mc j. Solve in Aq. Hord. mc iv. 
Colat. add. Crem. Tart. dr. iij. Sp* Nitr. Dulc* dr.]. 

Of 
Sal. Mirdb. Glauber unc j. Gumm. Arob. dr. ij. 

Solve in Aq. Petrof. unc iv. et adde Aq. Rapban. 
Comp. unc j, Sp. Nitr. Dulc. dr.£. m. 

Dienftige voorfchriften van.pisdryvende voot 
middelen (f) voor de hitte der Pis. de hitte 

iqc. Sal Hitr. pur. dr. iij. Pulv. Millep. 
Gumm. Arab, ad dr. j. m. ƒ. Pulv. in Cbartas Sex 
dividendas^ om ’er twee of driemaal daags) één , 
met een glas-Fonteinwater van te neemen. 

Of 
30. Sal. Prmell. unc^. Vblat. Succin. fcr.]. 

Sacch. Alb. dr^ ij. ƒ. chart, yxi]. Jumendcs utfupra. 
Of 

31. Sal Nitr..pur. ..unc J^. £rem. Tart. dr. ij. 
Sperm. Cet. Spec. Diatrag. Frig, addr.j. f.. chart. 
om ’er één, eenige reizen daags, te neemen, met 
een teug van de volgende Amandeldrank. 

32. 9r. Decodè, pro Syr. de Alth. M iij. Sem. iv. 
Frig. maj. ad unc ij. Papav. Alb. mc. j. Amygd. 
dulc. excort. No. xl. ƒ. expreffio cui adde Aq. Rapbm, 
Comp. unc iij. Syr, de Alth. unc j. jj. om ’er ook 
zomtyds van te drinken. 

Ee 2 Of 
(f) Diuretica, 



43Ö NIEUWE OEFFENING 
Of 

33. 9r. Rad. Alth. Incif. Gumm. Arob. ad uncÉé 
Coque in decoSt, hord. q. ƒ. ad iij. addenda Juh 

finem CoStionis Glycyrrk fem. Panic, dulc. ad dr. ïy 
Jl. Melil. m. j. ƒ. Colat. cui adde vini Alb. Lisbon^ 
uncv]. Sp. Nitr. dulc. unc£. om *er naar belk- 
yen van te drinken. Of 

34. 9r. Conf. Maïv. dr. j. Puh. Gumm. Arabé 
Sal. Nitr. ad fcr. j. Camphor, gr. iv. Sal. Succin* 
gr. ij. Syr. de Alth. q. f. ƒ. bdus , zomtyds meü 
wat Gerftenwater te neemen. 

35. 1^. Conf. Malv. Cynosbat. ad unc Puh. 
Gumm. Arab. dr. iij. Tragacanth. dr. j. Sal. Nitr. 
dr. ij. Milleped. Pulver, dr. j. cmn Syr. de Alth. q. 
ff. Ele^uarium, om ’er driemaal daags, met de 

f Amandeldrank boven befchreeven, de grootte 
van een Notemuskaat van te gebruiken. 

Om de 36. Als ’er , door het gebruik van deeze of 
voort^-^ diergelyke middelen, grond is om geruft te zyn 
komen! de bytendheid van de vogt is overgegaan, 

en de vloejing van de ftof nog duurt, is het “ 
dienftig dit eenigen tyd toetelaaten; en indien 
die niet van zelfs ophoudt, zynen toevlugt te 
neemen tot zagte balfemagtige (g) famentrek- 
kende middelen (h) , de wateren van Briftol 
of andere. Het volgende kan veilig gebruikt 
worden. 

9r. Gumm. Arab. unc ^. Sal. Pntnell. dr* ij. Conf 
Malv. dr. vj. Balfam. Capiv. cum Vitel. ovi Solut* 
unc ].m. om alle nagt de grootte van een Note¬ 
muskaat daar van te neemen, en ’er wat van de 
volgende drank boven op te drinken. 
- 9:. Lign. Saffafr. unc ïi]. Guajac. Rad. Alth. ad 
uncj. Rafur. C.C. Ebor. ad unc. j.^. PaJful.Maj. 

inctf 
(^) Balfamica. (h) Ad^lrlngentla^ 
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incif. me ij. Coque in Jq» font, q, f. ad, # iv. Sub 
fnem CoStionis add. Sein, Foenic, dulc. contuf dr, vj. 
Colatura fiat Potus, Of 
' 37. Diajeord, Theriac, Andr, ad unefi, An^ 
iimon, Diaph, dr, iij. Cinnab, Anthnon. Puh. Gwnm, 
Guajac, Camphor, ad dr.], Syr, de Alth. q. J.f, eleSi, 
als het voorgaande te neemen met.de volgende 
drank: 

9ï. Lign, Santah unc j. Santa!, Ruhr, SaJJafr, 
Rafur» ebor, ad dr, vj. Coquein Aq. Font, q.f ad f^i], 
Subfinem coition, add, 'Glycyrrh, Flor. Rofar, Ruhr, ad 
unej^, Bacc,yunip, Sem, Coriandr. ad dr, ij./. Colatura, 

38. De agtervolging van zulk eenewyze als 
deeze , teifens met dienftige flymen (1) en 
zagte pisdryvende middelen (k) , eenige wee- 
ken lang, zal die vloejing miffehien niet alleen 
geneezen, maar ook voorkomen die geduurige 
klagten van vliegende pynen , hoofdpyn , en 
andere toevallen, veroorzaakt of door de Kwik, 
of de overhlyffels der ziekte, en blyvende na 
de gemeende geneezjng van een geheime be- 
fmetting. Zy zal tot dit laatfte einde beter be¬ 
kwaam zyn, als de zamentrekkende middelen na- 
gelaaten of verzagtende in derzelver plaats 
gebruikt zyn. 

39. Om de Venusdruipertuit de pisgang {}) 
te geneézen, waagen zommigen daar intefpuiten 
of Sp, C. C, , of Sp, Sal, Ammon, per fe ; maar dit 
is niet zeer goed bevonden en kan zeer kwaade 
gevolgen hebben. Maar dikwils de deelen te 
wafTchen , beide uit en inwendig , als men ’er 
by kan komen , zonder geweld , gelyk in de 
Vrouwen gefchieden kan, moet noodzaakelyk 
van dienfl: zyn; mits dat het zagtelyk gefchie- 
4e, en met eene verzagtende dienftige kook- 

Ee 3 drank, 
(j) Mueihgo. (k) Diciretica. (I) Urethra. 
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drank, gemengd met eene kleine maate 
van Pint Camphor, Of, mifichien is hét 
zagte Rivierwater, effen warm gemaakt, zoo 
goed als iets tot dit einde; en hoe fchielyker 
dit gebruikt word , na dat men de infpuiting 
gedaan heeft, hoe beter. 

Genee- 40. Daar komt hier eene ftüiptrefckende za- 
het^a^ f” toom (m), en het ondej> 
ftaL Lr gedeelte der Roede, yeroorzaakt doca: eene 
Roede, bytende ftof, de gemelde doelen aahtafteöde,- 

welke zomtyds öp de eene ‘zyde meer vallende 
dan op de andere , de Roede naar dien kant 
omkromt. Dit komt gemeenelyk weinige da¬ 
gen , na dat de eerfte vloejing gezien word, 
en kan naaulyks opgemerkt worden dan in het 
ftyf ftaan der Roede, ’t welk hier tegen wil en 
dank gefchied, en gemeener en langduuriger dan 
natuurlyk is. Dit ongemak word Roedeftand (n) 
genoemd, en overvalt den Lyder meeft als hy 
heet of zeer warm is. 

Als deeze zarnentrekking en oplpanning niet 
Éy tyds geholpen worden, worden ze fchielyk 
erger , blyven de geheele ziekte door, en 
worden eindelyk met moeite weggeholpen. 
De Lyder moet in dit geval beweeging en hitte 
vérmyden. 

’t Word onveilig geoordeeld, om dit onge¬ 
mak te hulp te komen, de Roede in koud wa¬ 
ter te fteeken , wegens de fchielyke zamen- 
trekking daar door veroorzaakt: maar iets dat 
koud en vaft is, tegen andere deelen van het 
lighaam gelegd zynde, kan even dienftig zyn, als 
het eenvoudig is. Laat de Lyder in het toeval 
zig ailengskens x^érkoelen, en tragten zyn wa¬ 

ter 
(m) Frenum. (n) Priapismus. 
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ccr ; maar g^jgf, opi bet '^^rkelyk weg 
^ Tmp^^tk Min^z* eneeu 
andere eenigen tyd daar na. 

JS(, Turf ^th. Mmx g^, yj, Conf. Cym^h Parum 
fi^ Pil om ter tekwainertyd te neimeii, en ib 
^ i^^rking G.^rAenwatei te drinken. 

Ak^ez^iix de tyd van één uyi: niet werken* 
7^t het dan VQo.rt niet wat Ipepapuam^ of SaL 
f^itrioL 

Puxgeertniddelen nit Kwik, gelyk te voren 
zyn voorgefchreeven, zyn naderhand dienftig. 
Slaapmiddelen (0) zyn zeer nuttig tegen de za- 
mentrekking, inzonderheid als ze na de werking 
der purgeermMdelen genomen worden. 

9:. Gmnm. Aab. unp }. Opa gr, ÏY, Solve 
P'iBmc, Petrof^ muncii], Raphan, Comp> me ij’ om 
daar, tegen den nagt of naar vereifch van 
zaaken, de vierdepart van te neemen. 

De Roede kan ook geftoofd worden met war- 
me melk, of liever 

Herb. Alth> Abfynth. vuig. Rofm(^. ad m. 
Flor^ Chamcet^. Melil Sambuc. pug. j. Bacc. Lauri 
Junip. Contus unc ^ coque in Aq. Font. Lu^.Faccin, 
ad P. ce. et tokt. iij. add. Sp. Fini Camphor, unc iij. 
f.fotusj dikwils te gebruiken, en telkens werde 
de Roede beflreeken met het volgende. 

01. Ltmbncor unc^. Sp. Laven^^Comp. Sp. Fin. 
Camphor, ad.fcx. ij. tn. ƒ• liniment. Of 

Utig. Nervin.dr.Y}. Tm^. Ci^ftvr. dr.].S>. f. 
Linimentum. 

41. Indedruipert (p) kan eenontfteekingen Ontflee- 
zwelling der Zaadballen (q) komen, ’t zy van de king en 
natuurlyke zwakheid der vaten, fterke bewee-^'Jj.^2:aad-. 
ging , ontydig gebruik van zamentrekkende ballen, 
middelen, verzuim van biiikzuivering, of eeni- 

Ee 4 ge 
(oj Opiata. (p) Gonorrhoea. Tedes. 
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ge andere middelen , waar door de bytendö 
ftof word opgehouden, of met hqt bloed daar 
in valt. 

Open in dit geval een ader, naar gelang van de 
hevigheid der toevallen , en het geftel van den 
Lyder; fchort de Zaadballen op ineen band, 
en geef flerke purgeermiddelen van Kwik. In¬ 
dien deeze niet helpen , laat dan het braak¬ 
middel (r) van Turpetbum Minerale op dienflige 
tuflchentyden herhaald worden. Gebruik on¬ 
der wylen floovingen en pappen. 

9r. ylbfynth. Vuig. Summ. Hyper. Agrimon^ ad m. 
j. FL Lavend. Cha?ncem, Origan, ad m. J^. Rofar, 
Rubr. Pug. ij. Caque in Aq. fom. q.f. Cojat. adde 
Acet. ViniAlb. Sp. Vini Camphor, ad me i]. f,fotus^ 
tweemaal daags of meer te gebruiken; en na 
deszelfs gebruik word ’er de volgende pap opr 

gelegd. 
Farm Fahar. Hord. Aven. ad unc ij. Sem. Lin, 

unc]. Pulv. Cort>Granat. FL Balauft, Ro/ar. Ruhr, 
ad unc Aq. Font. Part. ij. Acet, Vini Alb, Part.], 
Coque ad Confijientiam Cataplasmatis ^ eujus unc iv, 
inmijce Ung, Laurin, cum Mercur. dr, vj. 

Of 
Fmn, Fahar. unc iv. Litharg. Auri, unc 

Coque in Aceto Vin. Alb. q.f, ut f. Cataplasma. 
Indien ’er, na het geduurig gebruik der 

hulpmiddelen, voor eenigen tyd, eenige zwel¬ 
ling overblyfe, laat ’er dan een pleifter op het 
zakje gelegd worden , die het aangetafte deel 
bedekt. Het Empl de Ciciita cum Ammon, EmpL 
de Mud lag., of, ’tgeen beter is, Empl. de Ranis 
cum quadrupUcato Mercurio kan tot dit einde die¬ 
pen, zynde daar op gelegd, en paar gelang ver^ 

nieuwd, 
E^neticuii^. 

i 
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pieuwd 5 tot dat het gezwel geheel verdweenen 
is. 0£, miflchien zou het ook goed zyn op het 
deel te vryven , eens in twee of drie dagen, 
wat Zalf met niet véél Kwik. De band moet 
ondertulTchen gedragen worden. Maar als het 
gezwel inwendig verzweert, word het een 
vogtbreuk (s) , waar van de ftof moet uitge- 
loQsd worden door middel van opening of een 
brandmiddel (t). 

42, Pbimojis is een fterke trekking van de Phima- 

voorhuit(v) over het hoofd der Roede (w). 
Paraphimojis is eene fterke te rugtrekking van Paraphl 

de voorhuit agter het hoofd der Roede. mofis. 

Deeze kunnen komen van eene geduurige 
ftuiptrekking (x) van het deel , veroorzaakt 
door de bytenheid der flof daar door vloejende. 

Zomtyds verbergt de Phimofis Sjankers aan of 
omtrent het hoofd, en zomtyds is ze zoo hevig 
dat ze de uitvloejing der flof belet, waar door 
ze een ontfleeking (y), of verderving (z) van 
het deel veroorzaakt. De Paraphimojis is ook 
fomtyds zoo hevig , dat ze de Heelkundige 
Operatie vereifcht. 

In beide de gevallen is het dienflig het deel 
wel te ftooven meteen verzagcendekookdrank, 
en naderhand 

Micce Pan, Alb, q, v, LaB, Vaccin. q,f. Co- 
que ad dehitam CofjJiJlentiam „ £ƒ cuilibet add. 
Croc. Pulv» Camphor, ad dr,^ Ung. Popid. Samb. 
ad mc j. F. Cataplasma dikwils te vernieuwen. 

Andere Pappen kunnen tot dit einde ge^ 
maakt worden ex Pulv. Bacc. Laurj,, Flor. Cha^ 

E e 5 mcenu 

Cs) Hernia Hunjoralis- (t) Cauflicum. 
(v) P-raeputium. (w) Gians Penis. ' (x) Conrulfio. 
(y) Inflainmatio. (z) Mortificatio, 



I 
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tmt». Seifi-. Lüh }^(0mgr.. Fapiu Faban. Ilqrd. öc. j 
cum LaGt,6r Fuciim 01 Hype^n. L^mbriQ. Sp» Lavende 
Co^np^. A(p Hungap, SaL Folqp. OJ, Cfok zullen 
verz^ceude |me@Dgen welvQorzien met Sp.; 
tin, Cqmpho}}. hi^r-dieuftig zyn. 

^Is ’er v^mpcdC'n is van een verborgen Sjan- 
k^, ©f rófipg tot verftervmg, fpuit danhet 
volgende itek in tnlfchen de voorhuid en her 
hoofd, zynde eerfl: een weinig ^ygrm gemaakt. 

Tinèl, Myrrh, unc j. in qm Sohe Camphor, 
dr. j. fu pro inj^mne. Of . 

5^’ 4r 'iJtol Rot, Zinzih, qq dr, j.. Eh Origan, 
meg. PipM Img- dr- ij. Coqm in. Jq. font, q, f. 
Colqt, me Yh dide Sp, Vin. Cmphor, RUx. Bpk ad 
imp }> £, m, vel pro mjeftiom in Pèpnqli , velfotu 
in ParaphimoJi Gangraem>fa, 

Ck)k moee men insgelyks agt geeven op de 
inwendige geneesmiddelen, ter geneezing van 
deeze piekte. Dienüige braak- (a) èn purgeer- 
iniddelen, als tevoren Yoorgefehreeven zyn, 
^oeten hier gegeeyen worden, naar maate de 
iGevallen dringen. 

De geneezing van de Par-aphmojis verfehilt 
geenzins yan die der Phimojit^ uitgezondertin het 
gebriuk der infpuitingen; en in beide gevallen, 
als zy nog hardnekkig blyven , moet de voor- i 
hqit gefneeden worden, op dat die tot zyne na- i 
tuqrlyke ftaat of plaats herfteld word. 

Sjan- 43' Sjankers zyn kleine inëetende verzwee- 
Kfrs. ringen (b) in of omtrent de fchaamdeelen (c). ' 

Verlies van Ilof en eeltagtigheid worden voor ' 
twee van de zekerfte tekens der zelven ge-^ 
houden. 1 

Deeze worden dikwils gezien zonder eenige ii 
vloe- ; 

(a) Einetica. (b) Ulcera. (c) Pudenda. 
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vloejing, en plaatzen zig zelven onverfchillig 
in het hoofd, de voorhuit, toom (d), lighaam der 
Roede, en aan, in, of omtrent de lippen der 
fchamelheid (e). Daar vloeit gemeenelyk 
een weinig ftof of dunne etter uk in haar eerfte 
opkomfl-; en daar na, als ze met vrede gelaa* 
ten worden , en nog verzwoeren, nog verder 
verfpreiden, worden ze eeltagtig gelyk hoorn. 
Deeze eeten dikwils de toom weg , en als ’er 
veelezyn, dreigen ze eene yerfterving (f). 

Daar zyn veele andere foorten van puiften, 
wratten, of zwarte uitflag, in ’t algemeen, 
maar oneigentlyk, Sjankers genoemd. Als de 
Sjankers loopen, en gefchikt zyn tot zwee- 
ring (g) , verbind die dan eens daags met het 
volgende: 

Liniment, Arcaei me jj. Praecipit. Ruhr, Sub- 
tiïijjl trit, dr. j. vel dr. ij. m, De roode Precipitaat 
zal hier zoo veel doen , als van eenig middel 
kan verwagt worden, als ze niet gemengd word 
met gemeene BafiUcon, welke een vuile diepe 
zwarte korft veroorzaakt, maar met Ung, Dia- 
pomph.' Bafüicón Flav, Ung, Dejiccat. Ruhr,, &c. 
naar dat de gelegenheid vereifcht; en ’t word 
geoordeeld te volgen op die beroemde zalf van 
Argent. Viv. et Ter eb. Venet. ad. ’t Zy de z wee¬ 
ring aangezet word, of de korft door deeze be¬ 
handeling afgefcheiden word , verminder al- 
lengskens de hoeveelheid der Precipitaat; maar 
blyf ze een weinig gebruiken, om vaft vleefch te 
veroorzaaken, en bedek dan de zweer piet Ung. 
Diapomph. of Ung. Rubr. DeJiccatPüum. 

Als ze eeltagtig worden, tragt ze dan te 
v^r- 

(d) Fraenum> (e) Labia Vulvae, 
(f) Mortificatio. (g) Suppuratio. 
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verdryven door pleillers met Kwik, cum Cam¬ 
phor. , of verteer die tot aan de wortels met 
tyr. Antimon. Lapis infern., of het Lunar. Caufii- 
cum. Gebruik het zelve om het fpongieus 
yleefch te verteeren , of de eeltagtigheid der 
kanten weg te neemen. Als de ver^weeringen 
zeer vuil zyn, 

Mercur. Subl. Corrof. dr. j. Soke. in Jq. Gal¬ 
eis unc iv. èt adde Edix. Ppt. unc^. f. lotto. 

Wafch ze hier mede alle dagen, en maak 
hetfterker of zwakker, naar dat de gelegenheid 
het vereifcht. 

In geval van zwelling , of eenige vogt ftil^ 
ftaande in de kleine vaten rontom dezelve. 

Had. Gentian. Arijlol. Rot. ad dr. iij. Flor* 
Melil m. j. Rofar. Rubr. Balauft. ad Rug. ]. Coque 
in Aq. Plantag. et Fin. Rubr. ad unc x. ad. j. 

’ Colat. adde Jm. Myrrh, et Alo.es. unc ij. Camphor.: 
y- f' daags te gebruiken., 

De inwendige middelen moeten hier dezelfde 
zyn, als ingeval van een Venus druipert. 

Als de verzweering veel ontlafting heeft, de 
voorbuit (h) ontfleekt en doet opzwellen enz., 
geef dan Turpeth. Miner, gr. v. vel vj. by wyze 
van een braakmiddel (i), op dienftige tuflehen-. 
tyden. 

De aderlating, purgeermiddelen met Kwik, 
flaapmiddelen (k) na dezelve, en verkoelende 
Amandeldranken (1) moeten ook niet nager 
laaten worden. Dit niet helpende, moet men 
zyn toeylugt neemen tot een vry gebruik van 
Kwik, ioo dat er of ten deele, of in ’t geheel 
een^ kwyling (ra) uit voortkomt, Want regte 

Sjan-t 
(h) Praeputinm. Ti) Emeticum. 

Paregorica. (1) Emulfio. (m) ^alivatio. 
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Sjankers worden gehouden voor zekere en oii- 
feilbaare tekens van een hevige Venusziekte, 
en zyn daarom niet veilig te geneezeh zonder 

Icwyling. . , r i ^ j 
44. Wratteft (n) komen geméenelyk aan den h rat 

hals of het lighaam der Roede , in deil aars, • 
ingang van de fehede (o), en zomtyds aan het 
hoofd(p). Zagte en breede Wratten, korften, 
Maviscae of vygen ((J) genoemd, van haar figuur^ 
komen gemeenelyk digt by den aars, welke, en 
het zakje, gemeenelyk de zitplaatzen der knoop- 
2wellen(r), of platte breede\Vratten zyn. Als 
ze lang zyn , dun , en langwerpig rond, wor¬ 
den ze Porreiwratten (s) genoemd. Deeze alle 
Vallen fomtyds af, of verflyten door derzelver 
geduurige wryving, of fchuuring tegen de klee- 
deren; maar laaten een wortel na ^ waar uit ze 
weder voortfpruiten. Zomtyds Joopt er eene 
bytende ftof uit en zomtyds niet. 

Snyd die rondom af met een fchaar, en raak 
het overgebleevene aan met de onderaatdiche 
Steen (t), of het Caufticum Lunare. Verbind 
die dan, fcheid ’er de korft van af, en genees 
ze als in geval van Sjankers. 

Indien ze hier niet naar luiftereit, taak ze 
dan tweemaal daags aan met Butyr. Antimon, 
Fitriol Roman, of de onderaardfche Steen, 
tot dat ze verdwynen , en fcheid ’er dan de 
korft (v) af; of bezorgt ze met Ung. Diapom- 
phoL en Praecipit. Rubr. ; of het kan goed zyil 
een weinig Pulv. Prasciph. Ruhr, op de wortel 
te leggen, bedekkende dat met een droog 
doekje en pleifter, en het naderhand met vel 

doende 
(n) Verruca, (o) Vagina, (p) Glans Penis, 
(q) Ficus, (r) Condylo’ï^a. (s) Porri, 
(t/ Lapis Infernali». (v) Efchara. 
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ciilte. 

{ 

Criftal- 
lynen. 
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döènde óVetgroeféti. Een fmelting v^n 
Corrof. j zrotgvuldig gebruikt , zi\ die 
vefteèfeti. 

45. Carunculae zyn vleefchige uitwaflen^in de 
ipisgang “Veroorzaakt d^’or oene’ver- 
flapping der imvendige deelen, van de by ten*- 
heid der Veniisdruipert, of van ^et 'gebrtdk 
der infpüitingen. 

Ze worden gekend om dat ze eene moeilyk- 
heid veroofzaaken in ’t watermalen ., of dè 
uitlóozing der pis beletten. 

Ze worden geneezen , 'hoewel bezwaarlyk-, 
door een bekwaam werktuig in de pisgang te 
brengen ^ en ze tot ftukjes te verbryzélen, ‘elf 
naar beneden te drukken. Maar -tis beter een 
klein wafchkaarsje daar in te brengen., (doo- 
pende eeTfl: deszeifs einde in een by tend mid¬ 
del (x) , gemaakt vanJ^man, Braeeii^K 
Ruhr,, of Alntn, Rüp., ^&c.) en laat ’er dat een 
bekwaamen'tyd in blyven om ze te^erteeren. 
Maar indien’er een korft overblyftóf het 
kaarsje ^róote ongemakkelykheiH in het déél 
veroorzaakt heeft, gebruik dan pynftillende (yi) 
flymige infpüitingen als pag. 432 ,, 'g. 13 , en 
dan , óm de geneezing te vóltojen, ^zamen- 
trekkende (z) van Aq, CdJcis \ Coftex GramPo- 
rum ^ &c. 

4(5. Crijlallynen zyn kleine opzéttmgèh van 
de huit in waterige blaasjes, gemeenelyk aan 
of omtrent den hals der Roede. Men behoeft 
alleen, óm die te geneezen, de zelve nu en dan 
aanteraaken met Aq. Calcis, Aq. Aluminis , So- 
htio Fitrlol, 'Roman,, of Sohtio Mercur. Sublimat, 

Corro- 

(w) Urethra, (x) Efcharoticum. 
(y) Anodyha. (z) Adftringentia. 
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Cofrofivi. Zomtyds véröörzaakt de fföf, bvdr- 
vloedig verzameld in de klieren (a)>an 
grooté öntfteéfcing én pyii in de bilnaad (b). 
ï:.eg hiér dikwils öp de pap, pag. 441, 42, 
en purgeer ftérk. Indien dit dezelve niet weg¬ 
neemt, moét’er opening'gémaakt, ende flof 
'uit^loösd worden. 

47. Venus Liéfchgezwéllen (c) ^yh gezwel-Liefch* 

Ten dn de liezen, komende van eene verzame-p^'^^^* 
ïing en ftilftand der vogten, in de klieren van 
dat deel. Deeze worden ondérkend van Peft-bui- 
’fèn (d), óf gewoone kliergezwellen (e), door 
Iiaar plaats en door andere toevallen, de Venus¬ 
ziekte (f) voorgaande of verzeilende; om dat ze 
langzaani tot zweerën'komen; dm dat *ér geen 
kihtfteeking (g) by is , en door de bekéntenis 
yah den Lydér. Ze zyü in’t eerft hard, wor¬ 
den laiigzlaam 'gfooter, gröejen tot de grootte 
van een Hoenderei, en zyn maar mét Wéinig 
'pyn vefzeld. Zy worden zömtyds'gezieh zonder 
^eéiïige -ahdèfe tekenen van een Venüsbefmet- 
'ting, dp vérfchéiden afftanden van daar ze eerft 
IcÖmën; ^^zomtyds fchielyker, anders wel laater, 

’zbihtyds komt ’er een aan beide de zyden. 
®s ze zagt worden en tot zweering (h) nei¬ 

gen, is ■ t een góéd teken. Als ze hard blyven, 
^én maar langzaam aangroejen, is’t kwaad. Als 
ze doorb^eeken of geopend worden, en de ftof 
Waterig, bloedig, ftinkend; of de yloejing wei¬ 
nig of hevig ge weeft is, word het voor een 
ohgunftig teken gehouden. Als ze geheel niet 

i'yp 

(a) Glandula. (b) Perinaeum. 
(c) Bubo Venereus. (d) Bubo Peftilentialis. 

I fe) Bubo Strumofus. (f) Lues Venerea. 
I (g) Infiammacio. (h) Suppuratio 
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ryp worden , voorfpelt het dat 'er gevaar is 
van een algemeene befmetting. 

Om die tot zweering te brengen, zoo laat dé 
fpys zwaar en voedende zyii; maar als gy dié 
wilt doen verdwyneii, dun en fpaarzaam. 

^Is de Liefchgezwellen (i) maar in haar be¬ 
gin zyn, of gy, die behandelende, vind dat ’er 
geen ftof in dezelve befloten is , en geen an¬ 
dere hevige toevallen van de Venusziekte ge¬ 
zien worden ^ word ’er geoordeeld dat men die 
veilig kan doen verdwynen door een geregeld 
gebruik van braak- (k) en purgeermiddelen met 
Kwik: óf miflchieh beter door eene ifneering 
met Kwik, gebruikt op dienftige tuiTchentyden, 
op de vleefchige deelen.van het lighaam; voor¬ 
komende de oorfprong eener kwyling (1), en 
de befmetting wegnemende, zoo die onder 
het bloed geraakt is , door fterke ^purgeermid- 
delen (m) zonder K\Vik. 

Ten dien einde, is het eerft dienflig aderte^ 
laaten, en dat te herhaalen, als ’er gelegenheid 
is; geef dan een purgeermiddel of twee, en 
iaat het geheele lighaam dikwils in w^rm wa¬ 
ter gebaad worden. Ten dien einde word ’er 
een Zalf famengefteld op de volgende wyze: 

Mercur, Ctud, unc], Axung, Por dn. unc 
Ter eb. Venet^ dr, j* m. exaölijjhne a y et divide in 
quatuor vel quinque partes aequales , om met een 
der zelve des avonds de kuiten , beenen, en 
billen te vryven. 

Wagt vier of vyf dagen naar de uitvverkih- 
gen hier van. Indien de adem fterk ruikt, het 
tandvlcefch hard word, en de Lyder kourtzig 

IS 

/i) Bubó.^ (k) Ëmetica. 
(I) Salivatio. (m) Cathartic». 
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ïs, lalt hem dan den volgenden morgen een 
purgeerdrank neemen. Deeze toevallen op¬ 
houdende , fmeer en purgeer dan wederom, 
en gaa hier in voort, vermeerderende of ver* 
minderende de hoeveelheid der zalf, metvoor- 
zigtig beleid, tot dat de zwelling der klieren (n) 
geheel verdwynt. Een weinig van de zalf kan 
ook dagelyks op het deel gevreven worden. 
Maar het vereifcht hier groote omzigtigheid 
eene kwyling (o) voortekomen. Deeze manier 
word gezegd wei gedaagd te hebben in veele 
verouderde gevallen van de Venüsziekte (p), 
zonder de moeite eener k wy-ling. Hoewel ze niet 
in een algemeen gebruik gekomen is, nog ook 
zo veilig en kragtig geoordeeld word als eene 
geregelde kwyling , welke daarom altyd den 
voorrang moet hebben, als men die krygen kan. 
’tis dienftig, na dat deeze fmeering geëindigd 
is, een’ gewoone drank te gebruiken van de 
houten, als pag. 36^ §. 7. 

Ais het gezwel dus niet losgeinaakt word^ 
kan ’er nu gevoeglyk met ernft eene kwyling 
verwekt worden. ' Maar indien ’er etter in het 
Liefchgezwel (q) is, gebruik dan geheel geen 
fterke uicloozingen ; maar maak het wel ryp, 
door ’er pappen, kopglazen, of plei.iters op te 
leggen. Tot dit einde ook 

Rad. Alth. Kecent. Allil Ficmim Ping. aa 
unc ij. Co(iue in Deco£i. Fl. Chaniaem. ad debitam 
conjijkntiam , adlïe Puh. Semin Lin. urn ^ U/ig. 

' Nervin. unc j. ƒ. Cataplasma, tweemaal daags of 
meer daar op te leggen. 

Na dat het gezwel ryp geworden is, en de 
ftof zig van zelve geen uitgang maakt, laat ’er 

F f dan 
(15) Glandulac, (o)Salivatio.fp) Lues Veiierea. (q) Bubo. 

( 
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dan eene opening gemaakt worden in het meeft 
hangende gedeelte , ’t zy door eeii lancet of 
Brandmiddel (r)* Indien door een brandmid¬ 
del 5 fcheid ’er dan de kord: af met warmge- 
maakte Liniment, /Irccei, en leg ’er een pleis¬ 
ter op van Diachyl, cum Gumm,, om te ver^ 
zweei;en’t geen, by geval niet losgemaakt, mogt 
overblyven. Laat de etter geduurig daar uit- 
loopeh, verbind het als ’er gelegenheid is, en 
Iaat het zoo lang loopen als mogelyk is. Als / 
de kanten eeltagtig worden , gebruik dan 
Praecip, Ruhr, Vitriol Roman. Lap. In fern., ^c. 
of indien dit niet helpt, neem ze dan weg 
door affnyding. 

Als de fiof, die uitgeloosd word, kwalyk 
gekouleurd is, of van een kwaade dikte, be¬ 
handel het dan met het volgende: 

Liniment. Ar ceel unc j. Tereh. Venet. cuni 
VitelL Gvi Jolutae Unguent. Nicotian, ad vnc ^ m. 
doe hier naar gelang by Praecipit. Rub. Tintiur., 
*ocl Pulv. Myrrh. Rad. Arijhl Rot., 

Als de verzweering (s) eene blaauwe of loot- 
agtigekouleiirkrygt, gebruik dan géeftryke vog- 
ten om verftoppingen (t) en ver der vingen (v) 
voortekomen. Bedien u, ten dien einde, van 
pappen de Mica Panis Ladt. Vaccin, cum Camphor. 
Sc. Maar indien het, eindelyk , verzeld is 
met byting en te groote vloejing , geef dan 
Tiirpeth. Minerale , en herhaal de andere uitlo- 
zingen. Deeze manier om een Liefchgezwel (w) 
te behandelen , zal ten minden een hulpmid¬ 
del zyn in de geneezing van een verouderde 
Venusziekte (x). 

’tGeeiï- 

(r) Cauflicum. (s) Ulciis. (t) Obflruétio. 
(vj Mortiiieatio. (w) Bubo, ^x) Lues Venerea. 
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’t Geen ter geneezing overblyft, kan nu vol- 

bragt worden op de voorgaande wyze , ge¬ 
bruikende 5 ten laatflen, de dienftige gewoone 
drank , gemaakt met de zweetdryvende hou¬ 
ten , enz. als pag. 452 , g. 49. Maar als cte 
Liefchgezwellen voorgaan of komen by uitflag 
of puiften derhuit, verzweeringen in de keel, 
beenknobbels (j) , enz. als ’er by nagt pynen 
zyn in de leden, als de kraakbeenen (z) ge¬ 
knaagd worden , en als ’er , in ’t kort, eene 
zamenvloejing is van veele der voorgemelde 
toevallen, dan is de ziekte verouderd, en word 
eene regte Venusziekte, zoo kragtig als of de¬ 
zelve erffelyk was. In dit geval moeten wy 
niet wagten om het Liefchgezwel te doen ver- 
dwynen of te openen , of de Sjanker te ge- 
neezen, maar aanftonds beginnen met de Kwik 
of kwyling (a); ’t welk gefchieden kan of door 
uitwendige middelen, op de wyze boven voor- 
gefchreeven , of door middelen inwendig ge¬ 
nomen , of ten deele door het een , en ten 
deele door het ander. Laat ’er opgemerkt 
worden , dat de manier door fmeering voor de 
kragtigfte gehouden is; en in geval van been¬ 
knobbels , of vuilheid der beeïien gemeenelyk 
den voorrang krygt boven de andere, ten min- 
flen word de Lyder in deeze omftandigheden 
gemeenelyk befmeerd met een zalf met Kwik , 
en de kwyling naderhand onderhouden door , 
inwendige middelen. 

47 * Giimmata Nodi in de beenen, beenknob- Gummed 
Ff 2 

ea 

(y) Exoflofis. (z) Cartilago. (a) SalivaUo. 

* De Gumma, Nodus , en Exoflofis , zyn alle uitpui¬ 
lingen der beenen , alleen in hardheid van elkander 
verfchiliende ; zynde Gimma zulk eene uitpuiling, die 

nog 
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beis, of andere harde Venus-gczwellen geziéif 
wordende aan de uitwendige deelen van het 
hghaam , alleenlvk een gevolg van de ziekte 
zynde , moet men derzelver geneczing bezoe¬ 
ken door het EmpL de Kanis cum Quadruplicato 
Mercurio; en als dit niet helpt, vryf dan nu 
en dan eenige zalf met Kwik daar op, en leg 
’er naderhand op dienflige pleifters met Kwik, 
gemaakt met Cinnaber ^ maar indien ’er et¬ 
ter in dezelve is, moeten ze met een lancet of 
brandmiddel (b) geopend , en dc etter uitge¬ 
loosd worden , de beenen afgefchilferd zynde 
met Tra. Myrrh, en /Toef. Pulv. Mjrrh. Rad, 
yjrijioloch.. et TM. Euphorb., bedek dan de ver- 
zweering met vleefch en veh 

48. Veniisverzweeringen in de Fluig (c) en 
Amandelen (d) , moeteu dik wils aangeraakt' 

de Huig. worden met Tindt. Myrrh. Mei. Jegypt. MïeL 
Rofat. ad p. ce., of met Mei. ^egypt. per fe, ge¬ 
bruikende naderhand deeze gorgeldrank (e): 

Cort. Granat. mc£. Coqiie itv Tino Ruhr. 
Plantag. ad Colat. calent. unc x. Jffunde 

fiiper EL Rojar. Ruhr. dr. ïi].. Sp. Vitriol dr. j. 
Itcntm cola et adde MelL Rofat. Syr. de Rofts Sicc. 
de Mlor. ad dr. iij m. 

Pynen pyneii by nagt kunnen- alleen ver- 
2agt worden door pynflillende middelen (f^; 
niets dan middelen met Kwik, de kwyling(g), 
of een langduurig gebruik van doorwaafieming, 

be- 

fb) Caufliciim. (c) Uvula, (d) Tonfillae. 
(e) Gargarisma. (f) Narcotica, (g) Salivatio. 

nog eenige weekheid heeft : Nodusy een beengezwel, 
’twelk nu tot de hardheid van hoorn , of kraakbeen 
gej^omen is; en Exoftofis, als de uitpuiling nu even hard 
ais het been zelf geworden is. 



DER GENEESKUNDE. 453 

bevorderende gewoone dranken, kan dezelven 
geheel wegneemen. Het volgende is een zeer 
dienftig voorfchrifc van zulk een gewoone 
drank: 

Lign. SaJJafr. unciv. Guajac. unciï]. PqffuL 
Incif, Hord, Gall, ad unc ij. Rad. Alth. Raf. C. C\ 
ad unc j. Aq. CAc. et Aq. Fontan. ad cong. ij. Co- 
que ad cong. j. et Cola pro potu or dinar io. 

50. De Venusziekte (h) kan , meent men, Venusr 
zoo wel erfFelyk zyn , of gekreegen worden ziekte 

door een zuigend kind van zyne Minne 
op de gewoone wyze; in welk laatfte geval zy 
zig gemeenelyk voordoet, of aankomt, en 
blyfc, met de toevallen tot hier toe opgeteld. 
Als een kind geboren word met de ziekte by 
zig , of als die erfFelyk is , maar niet aan- 
flonds gezien word, als het in de wereld komt, 
zyn de eerfte tekenen gemeenelyk uitflagen in 
het hoofd en het aangezigt, en naderhand in 
verfcheiden andere deelen van het lighaam. 
Deeze uitflagen maaken gemeenelyk fchilfers, 
gelyk die in de drooge melaatsheid (i) , maar 
eeten dikwils diep in , en worden verzweerin- 
gen. ^omtyds komt ’er ook eene vloejingdoor 
de fchaamdeelen (k) van het dus befrnette 
kind. Als de befmetting tefFens gekreegen is 
met de melk van de Minne , vertoont ze zig 
gemeenelyk eerft met pyn en verzweerin- 
gen (1) in de mond, welke zig naderhand over 
het ge heek lighaam ver fpreiden. 

Als deeze ziekte erfFelyk is, is ze zeer moe- 
^elyk om te geneezen; ftervende de Lyder ge- 
meenelyk van teering en verzweeringen : maar 

E f 3 als 

(h) Lues Venerea, (i) Lepra. 
(kj Pudenda, (l; UIcus. 
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als ze van de Minne ge-kreegen is , is de ge- 
neezing geioakkelyker, en kan fchielyk komen, 
als ze in tyds begonnen word. 

Het kind moet loslyvig gehouden worden. 
En als de ziekte erffelyk is , of van de Minne 
komt 5 moeten fterke purgeermiddelen met 
Kwik dikwils gegeeven worden. Voor een 
kind van een half jaar oud. 

Calomel, gr. vj. Pulv. Jalapp. Rhaharh. Crem* 
Tart. ad gr. viij. Syr. Violar, Aq. Rofar. Dam. ad 
dr. j. m. om ’s morgens te neemen, en tweemaal 
's weeks 8 of i o reizen te herhaalen. 

In de dagen tullchen de buikzuivering, en 
na dat dezelve geëindigd is , zal het dienftig 
zyn eenige zulke dingen als de volgende te ge¬ 
bruiken. 

Aethiop. Miner, dr.i]. Pulv. Rhaharh. dr.].^.' 
Cinnab. Nat. Gumm, Guajac. ad fcr. ij. Conjerv. 
Malv. Cynosb. ad dr. ij. Syr. Violar. q. f. f. eledt. 
molky om’er tweemaal daags, of naarvereifch 
van zaaken een klein brokje uit eenlepeltje van 
te geeven, en ’er boven op te laaten drinken een 
teug van de volgende kookdrank. 

Ugn. Sarjaparïll. iinc j. Sajfafr. unc Ra~ 
fur. C. C. Ehor. ad unc^. Sant al. Ruhr. dr.]. Coque 
m Decoht. Hord. q.f. ad. j. Subfmemadd. Pajpal. 
Exacin. unc j. Glycyrrh. dr. j. om ook dikwils 
wat van het doorgegoten vogt te gebruiken. 

Of in plaats deszelfs 
Aq. Petrof. unc vj. Raphan* Comp. unc j. 

Syr. de Alth. dr. Sp. Nitr. Dulc. dr. j. m. f. 
julap. m 

De verzweeringen die in ’t hoofd , of ande¬ 
re uitwendige deeieh van het Lighaam komen, 
moeten behandeld worden met Linim. Ar cm , 
gemengd met ecne behoorlyke Praecipit. 

Rubr. 
f 

< 
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Ruhr. Maar harde rooven, of drooge fchufft 
in het aangezigt, moeten befmeerd worden 
met de volgende zalf. 

9c. Sperm, Ceti, Cerae Alb. addr,\]. 01 Amygd. 
Dulc, dr. vj, m, f. Linimentiim, Maar in geval 
ze zeer diep zitten, 

Ung. Diapomphol iinc j. Troch. Alb. Rhaf, 
dr, ij. Pub, Myrrh, LaSè, Sulph, ad dr. ], m, f. ' 
Linimentum. 

Verzv/eeringen in de mond en keel der kinde¬ 
ren. die de befmetting door zuigen gekreegen 
hebben, moeten gezuiverd worden met honing 
van Roozen, zuur gemaakt met Olie van Ko- 
perroot. Andere toevallen van de Venus¬ 
ziekte in kinderen, moeten behandeld worden 
als in volwaffenen ; en men moet behoorlyk 
opzigt hebben op het verfchil der jaaren. De 
kwyling (m) kan niet geoeffend worden in 
jonge kinderen ; maar daar zyn ’er zommige, 
die waaien wryvingen met Kwik te gebruiken, 
als de toevallen der Venusziekte hevig in hun 
zyn ; deeze worden toegediend dat ze nok het 
gevaar aanbrengen dat eene geheele kwyling 
verzelt. 

51. Als de middelen , tot dus ver gemeld, Manier 

niet helpen , en de Lyder in haat is om de oyn kwy. 

moeilykheid der kwyling te ondergaan , is 
deeze gemeenelyk de laatfle toevlugt in Venus- ^ * 
ziekten. Maar als de ingewanden aangeraakt 
zyn, of der zelver zamenflel met de ziekte be- 
fmet is ; als de Lyder zeer fcheurbuikig (n), 
zwaargeeftig (o). of onderworpen is aan val¬ 
lende ziekte (p) , ftuiptrekkingen (q) , enz. 

Ff 4 moet 

(m) Salivatio. fn) Scorbuticus. 
(oj Hypochondriacus. (p) Epilepfiai (q) Convulfio, 
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moet deeze wyze niet gehouden , maar een 
zagter daar voor in de plaats gefield worden. 
Als de kwyling volflrekt noodzaakelyk word, 
gefchieden kan , en veilig mag gebruikt wor? 
d^n, moet ze op de volgende wyze verwekt 
worden. Om het lighaam daar toe voortebe- 
reiden , is het gemeenelyk zeer dienflig den 
Lyder adertelaaten, en hem het gebruik van 
warme baden toeteflaan , om de deelen flap, 
zagt , en buigzaam te maaken. En, hoewel 
het beuzelagtig mag fchynen, h is een wezentr 
lyke zaak, holle tanden toetefloppen. 

Neem in agt dat de lighaamen der Lyders 
nergens meer in verfchillen dan in de hoeveel^ 
heid van Kwik die elk kan verdraagen; de kwy- 
lin'g kan zomtyds onderhouden worden alleen 
met een vierendeel loots, of zelfs half vieren¬ 
deel loots Calomel En aan den anderen kant , 
zullen zommige geflellen geheel geene kwyling 
door middelen uit Kwik toelaaten (r) ; welke 
evenwel deeze ziekte geneezen hebben, zonder 
zelfs de mond zeer te maaken. 

Mercurius Diilcis of Calomela is in't algemeen 
gehouden voor het befte middel uit Kwik tot 
dit einde. Begin de kwyling (s) met vyfaazen 
te geeven , gemaakt tot een klein pilletje, 
met Conf. Cynosb. of Diafcord. , en herhaal dat 
alle nagt, en ook alle morgen , indien het no¬ 
dig is, tot dat de genomen hoeveelheid bedraagt 
omtrent twee fcrupels, of een vierendeel loots. 
Deeze giften behoorlyk herhaald zynde, zullen 
zelden miften eene kwyling te verwekken. Als 
het waarfchynelyk voorkomt uit de toevallen, 
dat de vloejing te hevig i§ voor de ziekte, of* 

de 
I (r) Mercurialïa. (s) Salivatiq. 
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xle kragten des Lyders te veel uitput, vermin^ 
der of belet dan derzelver uitwerking door 
purgeermiddelen, en begin wederom, het 
voorzigtiger behandelende, tot dat gy een trap 
van kwyling gekreegen hebt, geëvenaard naar 
de ziekte. De kwyling te fchielyk verwekt 
kan den Lyder het leven kollen. Hoewel de 
kwyling moet geregeld zyn naar de hevigheid 
der toevallen; nogtans moet die langer of kor¬ 
ter aangehouden , meer opgewekt, of meer 
neergezet worden, door de giften behoorlyk te 
fchikken naar de kragten van den Lyder. En 
de zwakheid of onbekwaamheid van den Lyder ’ 
kan zomtyds veroorzaaken , dat de kwyling, 
hoewel voorzigtig bellierd , geen vrugt doet. 
De hoeveelheid van kwyl, die uitgeloosd moet 
worden in een dag en een nagt, moet, tulTchen 
beiden, zyn ^ iij of 65 iv, en deeze moet on¬ 
onderhouden worden door dienftige giften van 
Kwik, gegeeven op behoorlyke afffcanden, als 
de toevallen het vereilTchen, en de Lyder het 
kp verdraagen , voor twee , drie , of zelfs 
vier wecken teffens. Als de ziekte diepe wor¬ 
tels gefchooten heeft, en de Lyder door zwak¬ 
heid geen flerke kwyling verdraagen kan; laat 
dan een ligte zoo veel te langer aangehouden 
worden. De kwyling niet zagtelyk voortko¬ 
mende, zaheen gift Turpeth. Miner, die helpen. 
Veel gevaar komt’er als men koude vat in de 
kwyling, en daarom moet men behoorlyke op¬ 
merking neemen op de plaats , bed , kleede- 
ren, Flenel, enz. en inderdaad merj moet een 
geheel Flenelle kleed tot dit einde bezorgen, 
Be Lyder moet, geduurende deeze behandeling, 
dikwijs zyn mond waflchen meteen dienflige 

F f 5 gor- 
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gorgeldrank (t) , inzonderheid eer hy drinkt; 
Daar is zomtyds gelegenheid, wanneer de Ly- 
der ftuipen kan krygen , om de kaakebeenen 
gefcheiden te houden, ter bewaaring der tong, 
welke in- de kwyling zomtyds uit de mond 
hangt. Als ’er een buikloop (v) by komt,-en 
de opkomll; der kwyling verhindert, moet de 
Kwik nagelaaten , of in een minder maate 
gegeeven worden , tot dat de loslyvigheid 
geflopt is. Laat de Lyder, geduurende deeze 
bepaaling, vryelyk drinken wei met bier, wei 
met zek, hoendernat, enz. warm, en als hy 
flaauw is , wat warme wyn , of eenige hart- 
flerkende drank (w). De kwyling aangehouden 
zynde op haare behoorlyke hoogte, voor een 
bekwaamen tyd, moet allengskens verminderd 
worden; de giften der Calomela verminderd, of 
een grooter affland tuflchen het geeven der 
zelve waargenomen zynde. Als de tyd , tot 
de Icwylirfg vereifcht, vervuld is, en de toe¬ 
vallen der Venusziekte overwonnen , kan het 
overblyfzel der Kwik allengskens uitgedreeven 
worden door verzagtende purgeermiddelen, 
omtrent tweemaal ’s weeks voor eenigen tyd 
gegeeven. Eindelyk, indien de inwendige 
hulp de gewenfchte uitwerking niet heeft, 
moet de uitwendige door fmeering beproefd 
worden. De regels die men moet waarneemen 
zyn hier dezelfde als in de inwendige. Een 
once of minder Kwik tot een zalf gemaakt, als 

) g. 47,»en gevreven op dienflige afflanden op 
'de beenen , armen, dyën , enz. zal gemeene- 
lyk de kwyling (x) hevig genoeg verwekken 

m 

(t) Gargai'isma. (v) Diarrhoea. 
(w) Jufapium Cordiale, (x) Salivatio. 
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in een gewoon geval. Deeze moet beftierd 
worden op dezelfde wyze als de kwyling door 
inwendige middelen , zoo dat het de mond 
pynelyk maakt, en andere toevallen van eene 
regte kwyling veroorzaakt. Maar indien , na 
dit alles, de kwyling het werk onvolmaakt zal 
laaten, kunnen zagte vryvingen met Kwik ge¬ 
bruikt worden , zoo dat ze geen kwyling maa- 
ken 5 en zonder buikzuivering, of andere uit- 
loozingen , dienflig zyn , als het eenigen tyd 
aangehouden word, gelyk door ondervindin‘2: 
bevonden is. 

Als de pynen algemeen zyn, maar niet zeer 
levig , en men voor een kwyling vreefl:, 
moeten er dienftige middelen mét Kwik, ge- 
tvoone, en bloedveranderende (y) dranken uit- 
^edagt worden, welke, een merkelyken tyd ge¬ 
bruikt zynde, eindelyk de geneezing zullen tc 
tveeg brengen ; hoewel cenige kleine pynen, 
lis vliegende pynen, omgaande (p) hoofdpyn 
bf diergelyke, gemeenelyk zullen overblyven; 
vaar voor het dienilig kan zyn aan te raaden 
Irooge vry vingen , bekwaame beweeging, of 
coude baden. 

Voorfchriften (a) van middelen , nuttig in 
Ie kwyling : 

Gorgeldranken (b). 
Vin, Ruhr, Tinhl, Myrrh, unc], m, f. 

1 ar garisma. Of 
^ Infuf, Fl, Rofar, W' j, Sp, Vitriol, dr, ij. 
'iyr. de Rof, Sicc, Mell, Rojar. ad uncj.j^, Tintl^ 
Vlyrrh. unc m, f, Gargarisma, 

& Hart- 

(y) Alterantia. (z) Periodical 
(aj Formulae, (b) Gargarisma. 
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Hartflerkende dranken (c). 

Jq, Ceraf, Nigr. Laèl. Alexit. ad me xij. 
JLpidem. Theriac. ad unc iij. Syr, de Rubo Idceo, 
Croc, ad unc j. Sp, Lavend. Comp. SaL Fokt. 01. 
ad dr. iij tn. om ’er eenige lepels naar believen 
van te drinken. Of 

Vin. Canar. Aq. Ceraf. Nigr. ad y Tin5t» 
Cr oei unc]. Sp. Lavend. Comp. unc ^* ƒ• fulap. 

Als de kwik flerke krimpingen maakt, en 
een buikloop (d) veroorzaakt; voor 

Een pynilillende klifleer (e) 
T;i. Juscul. Vervec *0^^. Theriac> Androm. Conf 

Fracafi. ad dr. j. Laud. Liq. dr. j. m. f. Enema ^ 
naar vereifch van zaaken intelpuiten, en lang 
in te houden 

Zamentrekkende mengzels (f) 
]^. Aq. Menth. Cinnam. ten. Epidem. ad uncA]. 

Corall. Ruhr. ppt. Boli Amen. pulv. ad. dr. j. 
Syr. de Mecon. dr. vj. Laud. Liq. gtt. v. m. om’er 
twee lepels yan te neemen na elke dunne af- 

gang- „ 
Aq. Cinnam. ten. Ceraf. Nigr. ad unc iij. Sp. 

Menth. unc^. Confeël. Fracafi. f m. Jr. ij. Laud. 
Londin. gr. iij. Syr. de Mecon. dr. vj. m. om ’er ruim 
één lepel vol van te neemen na elke afgang. 

Vloejing Dikwils blyft ’er een vloejing na de kwy-. 
Da de jing (g), komende zomtyds, milTchien, enke 
kwyling verflapping der vaten; in welk geva 
biyven- Tereh. Ven. Pulv. Rhabarb. ad dr. jj. Ocu] 

Qanc. Pulv. Rad. Alth. aaq.f.f. bolus ^ alle avonc 
te neemen, en ’er een teug van het afkookze 
van pokhout boven op te drinken. 

01 

iy 
de. 

(c) Julapium Cordiale, (d) Diarrhoea. 
(e) Clyller Anodynus. 
(f; Mixturae Addringtnte». (g) Salivatio. 
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Of laat het volgende alle morgen genomen 
worden : 

Rad, Sarfapar.uncGumm. Guajac,Jcr.£, 
drab, fcr, j. Baff. Capiv. q. f f, bolus, 

Wagt u voor lierke zamentrekkende midde¬ 
len (h), gelyk Sang. Dracon. Lap. Hcemai, iSc. 
Deeze kunnen inderdaad dienlfig zyn in een 
eenvoudige druipert (i) , of vloed van zui¬ 
ver Zaad *, komende van eene flapheid der 
Zaadvaten ; maar kan van een kwaad gevolg 
worden , na zulk een trap van befmetting, die 
eene kwyling vereifcht om ze weg te neemen. 
Evenw^-el kunnen ’er zagte zamentrekkende 
middelen gegeeven worden „ in geval ’er goede 
gronden zyn om te denken dat de vloejing 
gantfch niet befmettend is. 

52. Een eenvoudige druipert, Welke is eeileÊen ees- 
vloejing van een dunne vogt uit de Pisgang (k), voudige 

of een tegenwdllige uitvlieting van het Zaad^^^^*^^*"^* 
volgt dik wils op de geneezing van een kwaad¬ 
aardige druipert (1) , en blyft zomtyds hard¬ 
nekkig , zelfs na het gebruik eener kwyling. 
De eerfte kan komen of van te groote verflap- 

ping 

(h) Adflringentia. (i) Gonorrhoea S'tnplex. 
(k; Urethra. (1; Gonorrhoea Virulenta. 

* ’tGeen hier van onzen Schryver zuiver Zaad ge¬ 
noemd word , zal miffchien zyn het vogt der Proftaten 
of Voorftaanders, die onder de Zaadblaasjes, digtby de 
Pisgang, leggen , en zig doorgaans met twaalf openin¬ 
getjes daar in ontladen ; want het Zaad fchynt te dik 
om gemakkelyk te konnen wegvloejen , en de Voor¬ 
ftaanders kon'nen zig gemakkelyk, zonder dat het 
lighaam verhit of driftig is , i-n de Pisgang ontladen. 
Dit ongemak komt zomtyds in Menfchen, waar in over¬ 
vloed van dit vogt bereid word, en blyft hen by, zoo 
lang zy van eene gezonde gelleltheid, en buiten het 
Huwelyk zyn. 
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ping der klieren (m) in de Pisgang , of vail 
eene bydng (n), of dooreeting (o) der zelven; 
en word gemeenelyk gezien , na dat ’er lang 
een druipert geweell:, of in de geneezing kwa- 
lyk gehandeld is ; gelyk door het gebruik van 
fcherpe bypende infpuitingen , en diergelyke. 
De klieren kunnen ook verzworen worden 
door de ftof der vloejing, welke dikwils daar 
toe fcherp genoeg is. De eenvoudige drui¬ 
pert kan voortkomen van een flapheid of ver- 
zweering (p) der Zaadvaten (q), onmaatig by- 
flaapen , of byting der deelen door de ftof 
eener vergiftige druipert, het gebruik van by- 
tende infpuitingen, heete klifteeren, entegroote 
hoeveelheid van Kwik^ fterke yogt-affcheidin- 
gen, enz. De ftof, uitgeloosd in een eenvou¬ 
dige druipert , is gemeenelyk van een goede 
dikte, en doorgaans zuiver en onvermengd, 
ten zy als bytende infpuitingen, of diergelyke, 
de oorzaak van deeze vloejing zyn , in welk 
geval ze dikwils etteragtig , of met andere 
ftof gemengd is, en gefchiedt met pyn, welke 
'in andere gevallen daar niet by is. De Lyder 
vindt zig zelven ook verzwakt , en minder 
bekwaam tot de pligten des Huwelyks. En 
indien het lang duurt , en de uitloozing groot 
is , word hy zwak, ftaauw, voelt pyn in zyne 
lenden, en vervalt in eene Rugge-Teering (r). 
De vloejing word onderfcheiden van een en¬ 
kele druipert, niet alleen door de kouleur en 
dikte der uitgeloosde ftof, maar ook door de 
manier , waar op die uitgaat. De ftof der 

vlfoe- 

(m) Glandulae. (n) Corrofio. 
(o) Exulceratio. (p) ülceratio. 
(q) 'Vafa Seminalia. (rj Tabes Dorfalis,. 
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vlocjing loopt zoo wel den eenen tyd als den 
anderen ; maar die van een eenvoudige drui- 
pert (s) voornamelyk in de opfpanningen der 
Roede , en als de Lyder zyn afgang looft. 
Daarenboven , de ftof van een vloejing is ge- 
meenelyk bniinagtig , maar die van een een¬ 
voudige druipert wit. En het blyven van een 
regte vloejing is niet verzeld met zwakheid, 
of andere kwaade gevolgen , of gevaarlyke 
toevallen ; en maakt de menfchen niet onbe¬ 
kwaam tot de voortteeling, gelyk een eenvou¬ 
dige druipert zomtyds doet. jAls een eenvou¬ 
dige druipert voortkomt van het gebruik van 
bytende infpuitingen, word ze voor ongenees- 
lyk gehouden. En hoe langer deeze en de ge- 
meene vloeying geduurd hebben , hoe veel te 
moejelyker ze te geneezen zyn. Zamentrek- 
kende middelen zyn de dienftigfte in beide. 
Koffy en roode wyn worden geoordeeld dien- 
ftige vogten in deeze gevallen te zyn ; gelyk 
ook die zuur gemaakt zyn met Limoenzap, 
Azyn , enz. 

De geneezing van beide deeze ziekten kan Genec- 

op dezelfde wyze bezogt worden. Als er geen 
kwaadaardigheid in is , zyn weinige verzag- 
tende purgeermiddelen in den beginne dien- 
ftig; en naderhand twee of drie braakmiddelen 
van Turpeth, Miner. Na deeze kunnen zamen- 
trekkende middelen (t) , en inzonderheid de 
Cortex met goede vriigt gegeeven worden, 
kzy alleen of gemengd met balzemagüigQ (v),* 
©f zuiverende middelen (w). 

I 9r. Puk. Cort. Feruv. uncj. Fin. Ruhr. W" ij. m. 
om 

! (s) Gonorrhoea Simplex (t) Adflringentia. 
I (v) Balfamica. (w; Deterfiva. 
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om twee- of driemaal daags vier lepels daarvan 
te neemen. Of 

Cort. Pèruv, unc j. Terr, Japon, unc JJ. 
Jlwn. Rup, dr. j. Sacch. Saturn, dr. g, m,f Puh. 
chart. XXX, om ’er twee- of driemaal daags één 
van te neemen met vier lepels Tindè. Kof ar. 
Ruhr. Of 

Pulv. Cort. Peruv. uncj. FL Rofar. Ruhr. dr. ij. 
Coque in Aq. Font. q. f. colat m j. adde Syr. Limon. 
uncï]. Tintli.Terr. Japon unc Sp. Vitriol, dr.ym. 
om er driemaal daags vier lepels van te neemen. 

1 Of 
Puk. Cort. Peruv. Lap. Haemat. Terr. Japon. 

BoH Armen. Cr oei Mart. Adftring. Alum. Rup. Sal. 
Pruned. ad dr. ij. Sacch. Saturn, dr.]. Conf. Kojar. 
Ruhr. dr.v]. Syr. Cydon q.f.f. EleB. y om’er 
driemaal daags de grootte van een Notemus- 
kaat van te neemen, en ’er boven op te drinken 
vier lepels van de volgende kookdrank. 

9?. Lign Guajac. SaJJafr. Pajful. maj. ad unc j. 
Ichtyocoll. unc£. Aq. Calc. W iij. Coque et fmt Colat. 

^ ij. Of 
Extract. Cort. Peruv. cum Spt. Vin. ppt. Jr. ij, 

Rhabarb. Alum. Rup. Gurnm. Tragac Truch. de Ca- 
rab. Terr. Japon, ad dr. j. Pereh. e Chio unc ]. f 
Maffa ex qua forrnentur Pilulae, fcUicet deceni < 
qualtbet dr. ]. om’er twee- of driemaal daags vie: 
van te neemen, met vier lepels van de vol 
gende drank. 

Millep. Vivent. unc j. Contunde et fuper af 
f linde Vin. Rubr. j. Colat. add. BalJ. Capiv. i 
Vitell. ovi folut. dr. vj. Balf. Peruv. dr. j. Sy7 
Balfam. unc ij. m. f. exprejfto. 

Als de infpuitingen dienftig geoordeeld woi 
den , en komen kunnen tot de zitplaats de 
ziekte, 

3 



ii£R GENEESKUNDE. 465 
„ ijc. Balf. Gilead, dr. ij. Vin. Ruhr. et cum 
Vitello om ƒ. folutio pro inje6tione,. 

Of 
Balf, Capiv. uncj^. Balf, Perm, dr,]. Solve 

in Vitell, ovi et adde TM, Rofar, Ruhr, Tinct. 
Myrrh, uncSacch, Saturn, dr.], m,f. injedtio. 

AIs deeze middelen niet helpen , moeten de 
koude baden eenigen tyd beproefd worden. 

SCHEURBUIK (a). 

I. I^e word gemeenelykomfchfee- Öm- 
ven te zyn zulk eene verandering in 

het bloed , als het zelve fchikt tot ftilftaan, 
vlakken te maaken aan de oppervlakte van het 
lighaam, en zonder geweld uit het tandvleefch 
uit te fpringen. ^ 

2. De oorzaak daar van kan zyn alles wat C)ör- 
het zamenflel der vogten kan verbreeken j ver- 
anderen, of bederven j ’t welk dikwils de uit¬ 
werking is van een byzondere kigt of fpys. De 
Scheurbuik is een ziekte gemeen in Holland, 
Engeland , enz. daar de lugt koud en door¬ 
dringende is , en de fpys gemeenelyk flymig; 
maar zeldzaamer word ze gezien, indien al, in 
de Zuidelyke deelen der wereld. Hoewel de 
ziekte op zig zelve niet bepaald is; en voorna- 
melyk fchynt aan andere verfchuldigd te zyn, 
is ze inderdaad gemeenelyk verzeld met de 
miltziekte (b) , knobbelgezwellen (c) , fcir- 
ruflen, vervuiling van het bloed, enz. en word 
gemeenelyk gezien in zulke menfchen ^ die 
overgegeeven zyn aan gulzigheid en dronken- 

G g ' ' fchap; 

(a) ScTorbutus. (b) AfFeélio Plypöchondriaca. 
(cj Scrophuiae. , . 
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fchap; en telFens maar weinig beweeging heb¬ 
ben. Ze is ook zomtyds erffelyk. 

Kente- 3* Veele tekenen van decze ziekte zyn de- 
keneiï. zelve met die van de Miltziekte; waar by gevoegd 

kan worden : i, Eene losheid of knaging van 
het tandvleefch , en verrotting der tanden; 
een flinkende adem en geduurige aanvallen van 
tandpyn. 2. Vlakken, die eerfl: rood zyn, 
naderhand blaauw, en dan zwartagtig, vertoo- 
nende zig inzonderheid aan de dyën en beenen, 
en zomtyds aan de rug, armen, hals, en aan- 
gezigt; met een ongewoone ongevoeligheid 
van het geheele lighaam, inzonderheid omtrent 
de lendenen en dyën. 3. Rood zand in de pis* 
4. Een ongelyke pols, zomtyds zwak, en aan- 
flonds daar na flerk. 5. Zweevende en onze¬ 
kere pynen,waar uit Scheurbuikige zinkingen (d) 
ontflaan. 6. Een ontfteeking (e) en roodheid 
van de huid over het geheele lighaam. 7. Buik¬ 
loop (f) en roode loop (g).. 8. Geduurige 
huiveringen , zonder dat daar hitte op volgt, 
zomtyds twee- of driemaal daags; zomtyds ook 
gelyken deeze toevallen naar die van een af¬ 
gaande koorts; dikwils eens of tweemaal in dd 
maand wederom komende , zonder eenige be¬ 
paalde tyd (h). 9. Bobbels en gezwellen in de 
gewrigten of andere deelen , zomtyds hard, 
Zomtyds zagt, zomtyds uitftcekende, zomtyds 
onder het vel blyvende ; ontlleeken of niet 

'ontfteeken. 10. Deeze ziekte lang duurende, 
inzonderheid als de Lyder zwaargeellig of van 
een uitgemergeld «gellel is , veroorzaakt een 
uitdrooging (i) 

4. In 

(d) Rheumatlsmus. (e) Inflammatio. (f) Diarrhoea. 
(Sj Dyfenteria. (h) Periodus. (i) Atrophia. 
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4. In ’t algemeen is deeze ziekte moejelyk Voort*- 
©m te geneezen ; en zoo veel te meer als ze kenen. 
erfFelyk is ; als de Lyder daar mede lang ge¬ 
plaagd is geweefl:, of als het een Landziek¬ 
te is, of als de Lyder van een zwaargeeftig 
geitel is. ^ . 

5. De fpys moet, in een Scheurbuikig geitel 9 Levens- 
gemakkelyk om te verteeren zyn. Wyn kan in wys. 
dit geval met voordeel gedronken worden. 
Drooge vry vingen worden dienltig geoordeeld, 
gedaan zynde op deelen daar de vlakken gezien 
worden. Een zagte beweeging moet voor alle 
dingen gebruikt worden , en tabak, ’t zy ge¬ 
rookt of gekaauwd, word voor dienltig ge¬ 
houden. 

6. De geneezing word met de aderlaating Genees 

gevoeglyk begonnen 9 als het geitel bloedryk is, 
het lighaam grof, de klieren fcirreus 5 de pols 
tulTchenpoozende, en de Lyder jong; of als ’er 
heete gezwellen komen in de gewrigten, en in 
’t byzonder, als flaapziekte (k), beroerte (1), 
of hartvang (m*) de fcheurbuik (n) verzeilen. 
Aan den anderen kant moeten wy die nalaaten > 
als de Lyder zwak , waterzugtig (o), zwaar- 
geeltig (p), of oud is. 

7. Na de aderlaating is het dienltig dat wy 
tot de buikzuivering komen ; maar purgeer¬ 
middelen (q) van het ontlteekende zoort wor¬ 
den hier zoo veilig en kragtig niet geoordeeld 
als de losmaakende , . welke eens of tweemaal 
’s weeks, naar vereifch van zaaken , kunnen 
herhaald worden. Als ’er uitflag (r) is, gelyk 

G g 2 by- 

(k) Lethargus. (l) Apoplexia. (m) Syncope. 
(rf) Scorbutus, (o) Hydropicus. 
(p> Melaficholka's. (q) Cathartica. (r) Erupti©, 
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Scheur¬ 
buik ver 
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.met wa¬ 
terige 
puiftcn. 

Als ’er 
verpop¬ 
ping is 
in de 
kleine 
vaten. 
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bynaar altyd in de Scheurbuikige ziekten, zyn 
de middelen uit Kwik van groote dienft. ' 

' 8. Als de Scheurbuik zig vertoont met wate¬ 
rige puifhen, zullen flerke purgeermiddelen (s) 
met Calomela meer helpen dan verzagtende. 
De purgeerende mineraale wateren zyn ook van 
dienfl, als de omloop der vogten flaauw, en 
het bloed flyrnig is. Zy kunnen op de volgende 
wyze toegediend worden. 
' Jq. Purgant. Miner, iij. Mann. Opt. Crem. 
Tart. addr. vj. Sal. Tart. dr. Cort. Winter. Nuc. 
Mofch. ad dr. j. Coque ad. j. JJ, et bibat partitis 
vicibus cu?n regimine. 

9. Als ’er verflopping is in de kleinfle va¬ 
ten (t), moet ’er een zweetmiddel (v) of twee 
gegeeven worden , eer wy tot de tegenicheur- 
buikige (u) en ftaalmiddelen (w) komen. ' ■ 

Lap. Contra]. dr. Sal. Fokt. CC. Succin. 
Camphor, ad gr. vj. Syr. Limon. q-f^f- Bolus ^ te¬ 
gen den nagt te neemen , met de volgende 
flurpdrank (.x)* 

Jq. Betrof, unc j. Raphan. Comp. unc 
Sp. Nitr. Dille. dr. j. Syr. Limon. unc JJ. 

Na de werking der purgeermiddelen moet ’er 
een flillend drankje gegeeven worden ; en als 
de Lyder aangetafl: is met een buikloop (y), 
hartklopping (z), algemeene zwakheid, ouder¬ 
dom , of zwaargeefligheid , kan ’er een aas 
Lüiidan. Londin. by gedaan worden. Het ge¬ 
bruik ook van een borftei, in geval van jeuking 
in het vel, of beginnende ftilfland der vogten, 
zal dienftig zyn. 

JÖ. 

(s) Draftica. (t) Vafa Capiflaria. (v) Öiaphoreticum. 
(u) Antifcorbutica. (wj Chalybeata. (x) HauPus. 
(yj Diarrhoea, (z) Falpitatio Cordis. 
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. 10. Tegenfcheurbuikige middelen, met pur* 
geermiddelen gemengd , worden in dit geval 
geoordeeld dienftiger te zyn dan purgeermid¬ 
delen alleen. 

De volgende drank is zeer kragtig be¬ 
vonden : 

jy. Rad, Oxylapath, Rapban. Ruft- Ugn. Guajac,, 
^ajfafr. Polyp, ad me j. FoL Abiet. Salv. Virtut. 
Heder. Terr. Agrimon. ad m, ij. Millep. Vïvent. Sen,. 
Opt. ad unc iv. Rhabarh. Angeli Glycyrrh. Rad. 
Jalapp. Contuf. ad me]. Aurant. cum toto Limon. 
ad No. iij. Cort. Wint er an. Sem. Fcenic. Dulc. Bacc. 
Jump, ad dr. vj. Galang. Calamn_ Aroni. Nuc^. 
Mofch. ad dr. ij. Crem. Tart. unci], Antmon. Crud. 
in petia Ugati unc iv. f. Ingred. Immittend. in Ce- 
revif. Fort. non Lupulat.*et Cerevif. ten. ad cong.i}. 
Paulo pojl adde Succ. Becabung. Najlurt. Aquat. 
Cochlear. Hort. ad Sumat upc vj. vel 
Omni mane. 

11. Als de toevallen der Scheurbuik komen inbloed- 
in brandige en bloedryke geflellen , of in die ryke ge-, 
van een mager en uitgemergeld geftel zyn, kun- bellen, 

nen, in plaats van de fpeceryen (a) en fterke 
tegenfcheurbuikige middelen (b) , verkoelen¬ 
de geneesmiddelen gegeeyen worden. By voor¬ 
beeld : 

Rad. Chin. Sarjapar. Tarax. Clchor. Gfam. 
Herb. Acetof. Scabiof. Plantag. Lujul. Ling. Cervif}. 
Hepat. Agrimon. Ligm Santal. Citr. Rnbr. Sc. 

12. Vooreen tegenfcheurbuikige wyn 
]^. Rad. Raphan. Rujlic. InciJ. unc.y. Polyp, unc^. 

Cochlear. Hort. Becab. ad m'.]. Cort. IVinter. 'dr. ij. 
Nuc. Mofch. Sem. Fcenic. Dulc. ad dr. j. Pajfiil. fo- 
lis Incif. unc j. Vin. Alb. Lisbon, etc Khem # j. 

Gg 3 In- 
(a) Aromatica. (b) AntifcorbUticav 
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Jnfunde frigide , et colaturae, fi opus fuerit, adde 
Vin, Chalyb. unc ij. Bïbat imc iij. pro doji, 

13. Of in deszelfs plaats. 
9:. Fol. Cochlear, Hort, Heder, Terr, ad j. JJ* 

Najiurt. Aquat, Becab, Siimm, Abiet, Genift. ad nu 
xij. Md. Raphan. Ruft. Lapath. Acut. Au- 
rant. Bio. xx. m. pro Cerevif. Nov, cong. x. 

By de bovengemelde dranken kunnen, naar 
gelang, gevoegd worden Cort. Aurant. Limon. 
Rad. Galang. Calam. Aroni. Rhabarb, Monac. Sein, 
Sinap. Flor. Samb. 

Als de 14. In geflellen daar de zappen flymig zyn, 
vogten of de omloop der vogten flaauw is , kunnen, 

by de heete prikkelende tegenfcheurbuikige, ook 
^ ’ taalmiddelen (c) geda^ worden. Dus kan het 

taal gevoegd worden by de tegenfcheurbuikige 
drank, boven voorgefchreeven, of liever 

Conf. Cochlear. Hort. Lujul. ad unc Pulv. 
Rad. Ari. Millep. ad dr. j. ; Chalyb. ppt. dr. ij. 
Gumm. Guajac.fcr. ij. Syr, Lmon. q* ff Elebl^ 
om daar, driemaal daags, de grootte van een 
Notemuskaat van te neemen , met een teug 
van de tegenfcheurbuikige drank boven be^ 
fchreeven. 

Als het taal te veel verhit, moet het nage- 
laaten worden, inzonderheid in uitgemergelde 
getellen , en in deszelfs plaats kan Antimon. Crud. 
of Mthiops Miner, gebruikt worden. 

15. Of geef in plaats van de Conferf (d) de 
volgende Poejers : 

JEthiop. Miner. Rad. Oxylapath. Gmnm. Gua- 
jac. Cinnab. FaSt. Milleped. Pulv. Ar. ad dr. ij. Sal. 
Volat. Succin. dr.]. F. Pulv. chart, xx, om’er twee- 
of driemaal daags één van te neemen met zes 
lepels van de volgende drank ; 

(c) Chalybeat9. (d) Ek(fluarium, 
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Aq Flor. Samb, line V], Raphan. Comp. Lumbr, 

Mag. ad unc j, &■ Syr. Litnon. Samb. ad dr. vj, 
Sp. Cochlear. Simp}, dr. ij. m. f. Julap. 

16. Als deLyder van eenheetgeftel, dun en Inde 
uitgemergeld is, en de fnelheid van het bloed op 
de minfle gelegenheid aanflonds vermeerdert; 
als de voorgemelde hulpmiddelen niet gebol-°^^ * 
pen hebben ; of als het flaal de vafte deelen 
verzwakt, en een fleepende koorts (e) heeft 
aangebragt, zal niets meer helpen dan melkfpys , 
teffens gebruikt met de fchaalagtige poejers, 
gelyk in deTeering (f). 

^ Het volgende kan ook in zulk een geval 
dienftig zyn: 

T^. Fol. Nafturt. Heder. Terr. Becah. Plantag. 
Cochlear. Hort. ad exprime Succum eujus. j. adde 
Succ, Amant, unc ij. om ’er tweemaal daags, veer¬ 
tien dagen lang, unc iv. van te drinken. 

Men kan ook zoppen maaken met Rad. Eryng. 
Rafur. CC. Fol. Plantag. Ling. Cervin. ^c., die 
zeer dienftig in de heete Scheurbuik (g) zyn. 

17. Als de ziekte erifelyk is , is het de befte Als ze 
wyze voor te fchryven een geduurig gebruikprfFelyk 
van tegenfeheurbuikige middelen (h), overeen- 
komende met de ziekte ; en als dit helpt, het 
zelve op bekv/aame tyden van het jaar te 
herhaalen. , 

18. Als de ziekte door koude lugt veroor- Als 2e 
mkt is, zal de verplaatzing in een lugt, die^^^^^f' 
dkker en warmer is,. dikwils doen ’t geen de joor de 
tqenfcheurbuikige middelen niet doen kunnen; lugt. 
of als ze na zulk eene verplaatzing genomen 
werden, zullen zy veel meer helpen dan te voren. 

Gg 4 19. 

Febris Heéltca. (f) Confumptio. 
(^Scorbutus, (h) Antifcorbutica. 

\ 

\ 
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Als zc 19. Als de Scheurbuik veroorzaakt is door 

van üy- {lymip-e fpvzen, of alle die het bloed verdun- 
, moet inzonderheid de Kwik met de tegen- 

fcheurbuikige middelen vermengd worden. ^ 
20. Als ze voortkomt van zwaargeeftig- 

heid (i), of daar mede verzeld is , moeten 
zulke middelen, die dienilig zyn in miltzugt (k),, 
met de tegenfeheurbuikige vermengd worden. 

21. Als ze vermengd is met zinkingen (1), 
ver- ,welke gekend kunnen worden door de veel- 
mengd is vuldige verandering der pyn , moeten er war- 

me windbreekende middelen (m) inwendig ge- 
kingen. worden, gemengd met tegenfcheurbui- 

kige : en in dit geval moeten de deelen ge- 
iloofd worden met warme geeftryke midde¬ 
len (n) , en pynftillende (o) zalven.^ 

Als ze - 22. Als ’er vlakken komen in eenig deel van 
verzeld het lighaam, en lang blyven, kunnen die dik- 
is met gewaflen worden met Sp. Vin. Camphor. Jq- 
viakken.^^^-^^ , et Sp. Cochkar. Slmpl. ad. 

Als ze 23. Als ’er zwelling in de géwrigten by k., 
met ’t wélk een koude Scheurbuik (p) genoemd word, 
zwellip- ’gj: Jan, na het gebruik van dienflige. ftoviri* 

e Cumino op. 
Als het zelve in de heete Scheurbuik komt ,| 

gebruik dan verzagtende purgeermiddelen 
verkoelende tegenfeheurbuikige zappen 
en zulke middelen die dienfiig in fleependi 

koorts (r) zyn. .-al 
24. Zomtyds komen er waterige puiltenin 

metwa- de nek, .bord: en armen ; tot welker genp- 
terige ^ing dien'ftige purgeermiddelen nuttig zyn,^n 

Wrigten. 

Als ze 

p;uiflca 
45. fi) Melancholia, (k) Morbus Hypochoncirjacus./ 

h) Rheumatismus. (m) Carminativa. (n) Spirituoa. 
(o) Anodyna.. (p) Scorbutus Fógidus. 
(q) Succi Antifcorbutici (r) kebns Hectica. 
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fiaderhand verzagtende (s) , opflurpende mid¬ 
delen (t) , en alles wat verdunt en de door- 
waafleming (v) bevordert, gelyk Gumm, Guajac,, 
Mthiops Miner., de fchaalagdge poejers, enz. 

M I L T Z U G T. (a). 

I. T^e Miltzugt^ anders zwaargeeftigheid (b) Om- 
JlJ genoemd, is eene verandering in de na- 

tnurlyke (laat der Ziele, uit eenige ingebeeldde 
oorzaak met betrekking op den Lyder, verzeld 
of met benaauwdheid, of eene vrypoftige vro- 
lykheid. 

2. De gemeene en floffelyke oorzaak van Oor- 

deeze ziekte word oriderfleld te zyn kwaade^^^^^* 
yerteering (c) , of raauwe en flymige chyl, 
welke eene algemeene taaiheid op het bloed 
brengt. Veele byzondere dingen kunnen oor¬ 
zaak tot deeze ziekte geeven ; als i. een zit- 

! tend , ftudeerend , en werkeloos leven. 
1 2 VoCvizel met grove en flymige fpyzen, of 
I meer dan de maag kan verteeren. 3. Uit- 
I fpoorigheid in \ byflaapen; gelyk ook eene te 
I groote inhouding des zaads. 4. Tegrooteuit- 
; loozingen van eenig zoort, of een opitopping 
i van zulke die natuurlyk en noodzaakelyk zyn.. 
I 5. üiterrten in de hartstogten, gelyk hartzeer, 
j droefheid, wanhoopigheid, enz. 
: 3. De verzeilende tekenen van deeze ziekte Kente- 

zyn ongevoeligheid , beevingen, vrees , be- 
naauwdheid , wanhoop, kwaade yerteering, 
hardlyvigheid, moejelykheid in h ademhaalen, 
zwelling in de keel met een verdikking (d) 

Gg 5 ' drei- 
(s) Edulcorantia. (t) Abforbentia. (v) Tranfpiptio. 
(a) AfFeétio Hypochondriaca. (b) ^eiancholia. 
(c) Indigeftio» (d) Suffocatio. 

t 
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dreigende, hik, en een korte hoeft. Zómtyds 
is ’er ook pyn onder de korte ribben, inzon¬ 
derheid aan de linker zyde , komende voor- 
naijielyk van winderigheid , en de drukking 
van de maag en opgeblaazen karteldarm (e) 
na den eeten. Deeze winderigheid (f) gelykt 
gemeenelyk naar , de fteen met opzigc op de 
pyn die ze veroorzaakt; dikwils word ’er ook 
hitte gevoeld onder de korte ribben, welke 
zomtyds ook naar het aangezigt vliegt. Ge- 
woonelyk gaat ’er ook hartklopping (g) mede 
verzeld , met een zoort van drukking of on- 
gemakkelykheid die men voelt omtrent den 
hhik en ingewanden ; in welk geval de Lyder 
onder eene fghrikkelyke verbeelding van de 
dood is. Eindelyk , als deeze toevallen lang 
duuren, veroorzaaken ze zwakheid, veel pyn 
in ’t hoofd (h) , vallende ziekte (i) , drajin- 
gen (k), of beroerten (l). 

4. Deeze ziekte is zelden doodelyk; hoewel 
ze, als ze lang duurt, eindelyk zoo worden 
kan , door verergering in vallende ziekte, of 
beroerte. Als de vloejing der Aambeien (m) 
hier matig is , word die dikwils een genees¬ 
middel ; gelyk ook een overvloedige ontlafting 
van zwarte pis, zonder koorts. Menfchen van 
een teder geftel, bleeke kouleur, en die over¬ 
vloed van kwyl hebben, zyn aan deeze ziekte 
meeft onderworpen. 

5. Alle fpyzen en beweegingen, ftrekkende 
om een goede verteering te bevorderen, de 
vogten vloeibaar te ma^en en het bloed te 

ver- 

(e) Colon, (f) Flatulentia. (g) Palpitatio CordiSt 
(h) Cephalalgia, (i) Epilepfia. (k) Vertigo. 
(I) Apoplexia. (m) Fluxus Haemorrhoidalis. 

I 
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verfterken, zyn hier dienftig. Wyn kan toe- 
geftaan worden. De IjDys moet voedzaam en 
gemakkelyk te verteeren zyn. Niets is voor- 
deeliger dan een aangenaame ommegang, een 
goede lugt en flerke beweeging; maar inzon¬ 
derheid te paard te ryden. 

6. De aderlaating word in zwaargeeffigen Genee- 
gemeenelyk voor kwaad gehouden; nogtans als zing in ’t 
de ziekte voortkomt van een opftopping der^*§^* 
Maandflonden (n) of Aambeien (o) , als de"^^^”* 
hartklopping groot is , als ’er beroerte , val¬ 
lende ziekte , of draajing by is of gevreesd 
word , is ze volflrekt noodzakelyk , inzon¬ 
derheid in geflellen die bloedryk zyn : en voor 
de ftiüptrekkende beweeging (p) in de keel, 
zoo gemeen in deeze ziekte , is ’er niets dien- 
ftiger dan de kropader (q) te openen. 

7. Dikwils worden ’er braakmiddelen (r) ge¬ 
bruikt en herhaald in de geneezing van de 
Miltzugt (s). Dr.JJ. Ipecacuanna kan eens of twee¬ 
maal ’s weeks gegeeven worden , als de gele¬ 
genheid het vereifcht. 

8. Sterke purgeermiddelen worden ondien- 
ftig geoordeeld, maar losmaakende helpen wel. 
De Tinëlura Sacra is dikwils met een goede uit- 
flag voorgefchreeven. 

Als de ziekte voortkomt van dat de zappen 
te flymig zyn , en de kragten het toelaaten, 
kan ’er in de tuflchentyden der buikzuivering 
Mecur, Dulcis tot de hoeveelheid van fcr,^, drie- 
of viermaal gegeeven worden. De buikzuive¬ 
rende wateren met Manna ^ Cremr. Tartar. Êfr. 

zyn 

(n) Menflrua. (o) Haemorrhoides. . 
(p) Motus Convulfivus. (q) Vena Jugiilaris, 
(r) Emetica. (s) Affeflio Hypochondriacs. 



47(5 NIEUWE OEFFENING 
zyn hier dienflig. Als de Lyder zoo zwak is ^ ' 
dat hy geen inwendige purgeermiddelen kan 
verdraagen, kunnen de klyfteeren in plaats 
komen. 

9. Staalmiddelen (t) zyn in dit geval van 
groote dienft , na zagte uitloozingen , inzon- ^ 
derheid als ze tefFens met de Cortex gebruikt 1 
worden. Maar voor die van een teeringagtig i 
geflel zyn, moet de Radix Ellebor, Nigr., ge¬ 
maakt tot de geflake van een Conferf (v) , pil¬ 
len of tin6luur, altyd gegeeven worden in de 
plaats van flaalmiddelen. 

10. Geduurende het gebruik van ftaal , of 
tegen dat het zelve ophoudt, kunnen de koude 
kaden van groote dienfl zyn, eenigen tyd ge- 
kruikt zynde. Het gebruik van ftaalwaceren (x), 
gelyk die van Spa , kan ook aangeraaden 
worden. 

11. De oorzaak der ziekte moet naauwkeurig 
onderzogt woorden ; want daar naar moet men 
altyd de manier der geneezing fchikken. Dus 
als ze voortkomt van onmatig byflaapen en op- 
flopping der nodige uitloozingen , moet ze 
met opzigt daar op behandeld worden; gelyk 
ook op de toevallen of andere ziekten , waar 
mede ze kan verzeld gaan. 

12. Als de onderbuikfche deelen (y) worden 
gezien opgefpannen met winderigheid , zal 
zomtyds zoo iets als de volgende flooving (z) 
dienflig zyn. 

9r. Herb. Abfynth. Rom, Rofmar. Sabin. Sah. 
Nicot. ad Bacc. Junip. Laur. Cort. Winter, 
ad mcj^. Sem. Anifi. Fcenic. Dulc. ad Jr.iij. Coque 

in 

"(t) Chalybeata. (v) Eleéluarium. 
(x) Aquae Chalybeatae. (y) Hypochondria. (z)Fotu?. 

j 
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in Jq. Font. q. ƒ. ad ij. Colat. adde Spt, CaruL 
Sp. Vini Camphor, ad mc xij. m.f.fotus. 

Na het gebruik van deeze flooving, zoo vryf 
wat van de volgende zalf op het deel: 

01. Ter eb. mc ij. Fmic. Succin. ad gtt. x. ƒ•: 
Linimentum. 

En eindelyk, leg ’er de volgende pleifter op: 
1^. Empl. de Cicut. cum Ammon, e Cumin. Galban. 

colat. ad uncj. Camphor, dr. ij. 01. Aniji. Car ui. 
ad gtt, X. ni, f. Empl. over zeemleer te flryken, 
en aan beide zyden op de onderbiiikfche deelen 
te leggen. 

13. Als de ziekte niet wykt voor het gebruik 
van deeze middelen , moet men zyn toevlugt 
neemen tot zulke als voor de opityging (a) 
zyn voorgefchreeven. En indien deeze insge- 
lyks niet helpen , moet de ziekte behandeld 
worden als een Dolligheid (b) ; zie pag. 
38, enz. 

14. De Nagtmerrie (g) , gelyk het gemeene- Nagc- 

[ lyk genoemd word , of het gevoel en inbeel-”^^^^^*^* 
' ding van zwaarte, drukkende op de maag ten 
! tyde des flaaps , is dikwils een toeval van 
; deeze ziekte, en kan voortkomen van dezelfde 
' oorzaak, namelyk , onvolkome chyl, of fly- 
I migheid in het bloed , die deszelfs vryen om¬ 
loop verhindert, inzonderheid door de fynfte 
vaten (d) der longen. Men heeft ook aangemerkt 
dat ze volgt op bloedrykheid, veel eeten, laat 
eeten en zulke fpyzen te eeten die hard te ver- 
teeren zyn. De Lyder, die de Nagtmerrie 
heeft, word gemeenelyk zeer ontruft in zyn 
fiaap , door fchrikkelyke droomen of naare 

vet* 

I (a) Paflio Hyüerica. (b) Mania. 
I (c) Incubus* (d) Vafa Capilhria. 
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verbeeldingen; en hy beklaagt zig zei ven met 
luiddruftige zugtingen , als of hy op het punt 
van de dood was. Hy haalt digt en kort adem, 
en zomtyds reutelt het in zyn keel. ’t Is niet 
gemakkelyk den Lyder Wakker te maaken; en 
als dat gedaan is , klaagt hy dat hy een grobte 
drukking op zyn borft heeft uitgeftaan, welke 
hy nog voelthoewel in minder trap. Dit 
toeval word op zig zelven niet gevaarlyk ge¬ 
oordeeld; ten zy het eindelyk een beroerte (e) 
of vallende ziekte (f) word. Die voortkomt 
van overvloed is gemakkelyk te geneezen. 
Als ze veroorzaakt word door een traage 
bloedloop (g), is de beweeging, en nu en dan 
een glas fterke wyn te drinken,zeer aan te raadem 
’t Is ook dienftig , dat de Lyder een drooge , 
zuivere, en heldere lugt verkieft, dat zyn üaap 
matig is, en in een behoorlyke afiland na de 
maaltyd genomen word. 

Als bloedrykheid (h) of te groote volheid 
de oorzaak is, open dan een ader ; en geef 
naderhand een zagt braakmiddel (i). Als ze 
voortkomt van zwaargeelligheid (k)^ of die 
verzelt, kan , na dienftige uitloozingen en 
inzonderheid weinige purgeermiddelen met 
Kwik , het gebruik der bittere llaalwateren 
dienilig zyn; of de bereidingen van Rad. Eik¬ 
hor. Nigr., teffens met Sal. Abfynth., voor die 
het bloed zeer willen verdunnen. Maar als ze 
hardnekkig en laftig word, moet ze behandeld 
worden als een Mikzugt (1) of Opftyging (m). 

NE- 

(e') Apoplexia. (f) Epilepfia. (g) Circulatio. 
(h) Plethora, (i) Emeticum. (k) Melancholia. 
(1) Morbus tlypochondriacus. (m) Paflio Hyfterica. 

N 
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NEGENTIENDE AFDEELING. 

Ziekten van de Huid. 

VERSTOPTE DOOR. 
WAASSEMING (a> 

I. DoorwaaJJeming word gezegd verftopt Om- 
te zyn, als de openingen der huid door 

eenig toeval zoo zyn zamengetrokken, dat ze'"^”^* 
geen uitgang geeven aan de doorwaalTemende 
Itof (b) 5 of als de bloedloop (c) zoo flaauw is ^ 
dat ze de vereifchte hoeveelheid niet dryven 
zal door de openingen der huid. 

2. Deeze ziekte kan voortkomen van het oor^ 
geen wy gemeenelyk koude vatten noemen, ofzaak. 
door het Jighaam aan winderig of regenagtig 
weder bloot te ftellen, in de open lugt te flaa- 
pen, inzonderheid in den avondflond , te wa¬ 
ter te gaan , fchielyk van warm koud te wor¬ 
den , koud water te drinken , de kleederen te 
veranderen,, onder de aarde tewoonen, enz. 

3. De gevolgen van een verftopte door- Kente^ 
I waalTeming zyn bloedrykheid (d), welke meer^^”^”* 
! of minder is , naar maate van de grootte en 
duurzaamheid der oorzaak ; fterke pyn in het 
hoofd; een kleine in de rug, de gewrigten, of 
verfpreid door het geheele lighaam. Als deeze 
verzuimd word , volgt ’er dikwils een koorts 
op , en gemeenelyk van het ergfle zoort; 
zomtyds een algemeene zinking (e), of anders 

zet 

j (a) Per^iratio. (b) ■ Materia Perfplrabilis. 
i (c) Circulatio, ■ (d) Plethora, (e) Rheumatismus, 



480 NIEUWE OEFFENING 
zet het bloed , by wyze van fcheiding (0^ 
eenige vogt op de gewrigten digt by de uitein¬ 
den van het lighaam ; of dezelve Vogt, val^ 
lende op de klieren der liefch (g) ot op die 
van den hals of keel , maakt een gezwel, en 
veroorzaakt eene ontfteeking (h) of keelont- 
fteeking {ï). * ^ 

Voorte- 4* Een verilopte doorwaafleming, als ze ip 
kenen tyds aangetaft word, is niet gevaarlyk; maar 

als de verflopping groet is, en eenige dagen 
duurt, kan het gevolg daar van dopdelyk wor¬ 
den ; zynde dikwils de oorzaak van zulke toe¬ 
vallen , als boven gemeld zyn. 

Levens- 5, In geval van een verflopte doorwaafle- 
'vy®* ming, is zeer dienftig den Lyder onmiddelyk 

tuflehen flenelle lakens te leggen. De flaap 
moet eer aangemoedigd worden ^ dan het te¬ 
gendeel , naardien de doorwaafleming dan 
grooter is a» dan wanneer wy waaken. De 
Lyder moet m.atig* eeten , en voornamelyk 
lepelkoft* Kandeel mag vryelyk gedronken 
worden. Een dunne, drooge en warme lugt 
is in dit geval dienftig. 

Genee- 6. Als de Lyder natuurlyk bloedryk is , of 
tlng. de bloedrykheid door de verftopping veroor¬ 

zaakt is, of als de fnelheid van het bloed ver-^ 
meerdert, en ’er koorts gezien word, is de 
aderlaating van groote dienft. 

7. Na de aderlaating zyn zagte zweetmidde¬ 
len (k) dienftig. Den Lyder in een geduurig 
en geregeld zweet te houden , is veel beter 
dan fterk zweeten , ’t welk zwakheid maakt, 
te veroorzaaken. Zulke middelen als de vol¬ 

gende 

-(f) Crifis. (g) Glandulae Inguinales. 
(h) Inflamraatio. (ij Angina, (^k) Diaphoretica. 
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gèndé poejef en drank kunnen bekwa^melyk 
eens of tweemaal da^gs .gégeevèn worden. 

9:. Lap, Contra], fcr. j; Puh, Ca [tor. Serpenh 
Virg. ad gr, v. ƒ. Pulv, , aanftonds te neemeil 
met de volgende flurjpdrank (1) i 

A^, Ceraf, Nigr. unc i], Aqi Tkriaè, unci* 
Syr. Crocidr.], m.f, haujius. ■ Of 

8. Puh. e CheL Canc. Comp, fcr. j. Cr oei 
Caftor. Rujp, Rad. Contra], ad gr. iv. Camphor* 
SaL Folat. CC* ad gr. v. Confeét. Alkerm. q. f.fi 
bolus, tweemaal daags te neemen met vier Ie* 
pels Van de volgende drank: 

Aq. Laöt. Alexit. Cinnam. ten. Theriac. ad 
unc ij. Syr. Papav. errat. dr* vj* m. f. Julap. 

g. Theriac. Androm. Mithrid, ad dr.]. Puh* 
Rad. Serpent. Firg. gr. xv. Syr. Cr oei Aq. Theriac. 
La6t, Alexit. ad unc ]. f. hauJlus^ tweemaal daags 

-te neemen. Or 
lö. Puk. e Chel. Canc. Comp. dr. Êezoar* 

I Orient. Cr oei opt. ad gr. vj. m. f. Puh. , alle 
nagteh te neemen met de volgende flurpdrank* 

Aq. La^t. Alexit. Theriac. ad unc], Syr. Croci 
dr. vj. m.f. haujius. 

I By deeze geneesmiddelen kunnen,naar gelangd 
! gevoegd worden Antimon. Diaphor. Balfam. Po* 
[ lychr. Cerujf. Antimon. Extract. Croci Sal. Folat* 

Succin. TM. Serpent. Firg. Sp. CC, TM. Cafior* 
Cumm. Gua]ac. i^c. 

Men heeft altyd gemeend, datdeLyder^ 
geduurende het gebruik van deeze zweetmid¬ 
delen of doorwaafleming bevorderende dran^ 
ken (m) ^ vry mogt drinken van kandeel, of 
bier en brood een weinig warm gemaakt* 

H h Als 
i (1) üauftus. (m) Perfpirativi?. 
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Als de ziekte in een koorts of zinking (n) 

verergert, moet ze naar gelang behandeld wor¬ 
den , met opzigt op de oorzaak. 

overmatigs: door. 
WA ASSEM ING- (a> 

Om- ï* /^ebeurt zomtyds , dat iemand in een 
fchry Vj zekere tyd meer doorwaaflèmt, dan 
ving. beflaanbaar is met zyne gezondheid, of het ge¬ 

nomen voedzel vereifcht. 
Oor- - 2. In zommige menfchen zyn de openingen 

zaak. vder huid natuurlyk te wyd, en de vogten te dun, 
' en in andere kan dit of een van beiden komen 

van eenige toevallige oorzaak , gelyk te veel 
thee drinken, een onpynlyk leven, enz. 

Kente- 3* Als deeze ziekte hebbelyk is , is de Ly- 
kenen. der onderhevig in de nagt fterk te zweeten, 

en by dag is hy zonder pyn en flaauw. 
Voortc- 4. De ziekte zelve is zelden gevaarlyk, uit- 
keneni gezondert in ouderdom en teeringen (b); nog- 

tans lang duurende veroorzaakt ze groote 
zwakheid; en als men het lighaam aan de lugt 
bloot Helt, is de Lyder onderhevig aan hoeft, 

^ afgaande koortzen, en, om algemeen te fpree- 
ken , aan dezelfde ziekten van een verftopte 
doorwaafleraing. 

Levens- , 5. De fpys moet vaft zyn en niet beftaan uit 
te veel lepelkoft. KofFy word hier geoordeeld 
beter te zyn dan thee , en roode wyn beter 
dan witte. De flaap moet matig zyn. De 
beweeging moet men aanraaden , maar die 
moet niet re hevig of te langduurig zyn. De 
lugt moet droog, en niet te warm zyn. 

6. Als 
(d) Rheiimatismus, (a) Perflpiraticv (b) Confumptio. 

/ 
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6, Als ze voortkomt van eene pa^ uiirlyke of Gene«é 

hebbelyke flapheid der zweetgaten (c), fchypt 
niets diepftiger ter geneezing qan koude baden; 
jhits dat de Lyder piet te oiid, of apderzints 
kwalyk gefield is : en dit is nuttig geweeft , 
als veele inwendige geneesmiddelen piet gebel* 
pen hebben. 

7. De bereidingen van de Km worden in die 
geval ook diepflig geoordeeld. De Volgende 
poejers kunnen van nut zyn. 

Pulv> Cort, Perm* unc j. Boli Armen Ft» 
Rofar, Kubr* CoralL Rubr. Margar, ppt, ad dr* ij* 
Pulv* Gumm* Arab* unc^. Tragac. dr, j. m*f* Puh.^ 
pm daar van twee- of driemaal daags te neemen 
dr. JJ. met wat roode Wyn , of de volgende 
drank. 

Aq. Plantag. Germ. Ouerc* Cinnam. ten. aê 
iinc lij. Mirah. unc ij. Sp. Lavend. Comp.unc^. 
Saceb. Alh. q. ƒ. ^el Cariopb. unc j. m. ƒ. Julap. 

SCHURFT (a). 
t 

I- Schurft is een algemeene (bj uitflag(c) Om- 
van byzondere puiflen op de huid. in ^bry- 

verfcheiden deeien van het lighaam ^ inzonder* 
heid in de gewrigten, en tufichen de vingers. 

2. Ze word medegedeeld door aanraaking, Oor- 
mogeiyk door middel van Diertjes. * 

H h 2 3. De 

(c) Pori. (a) Scabies, (b) Epidemica. (c)Eruptio. 

* Of de Schurft door middel van Diertjes word 
degedeeld , van welk gevoelen onze Schryver niet 
vreemd fchynt te zyn, kan, denk ik, met geene zeker¬ 
heid bepaald worden. Ondertuffehen zal het niet pn- 
dienllig zyn eenige bewyzen by te brengen , welke by 
andere Schryvets voor dit gevoelen gevonden worden. 
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3. De uitllag word inzonderheid gezien tus^ 

fchen de vingers , aan de armen , knieën en 
dyën, en veroorzaakt daar een hevige jeukte. 
Deeze puiften zyn zomtyds klein, en bevatten 
een heldere vogt; maar in anderen'zyn ze, 
groot, diep , en bevatten een witte gekookte 
ftof, en zomtyds zyn ze bedekt met korftige 
rooven. De hitte vermeerdert met de jeukte, 
en maakt die zomtyds onverdraagelyk. 

4. De Schurft is zelden gevaarlyk, en naau- 
lyks ooit doodelyk. In jongen, die een goed 
geftel hebben , en die ze pas gekreegen heb¬ 
ben , is de geneezing gemakkelyk; in tegen¬ 
deel , in die bejaard of van een kwaad geftel 
zyn, en als de ziekte, door langduurigheid, 
algemeen geworden is, is hetmoejelyk, en zal 
ligtelyk de Melaatsheid (d) verwekken. In een 
waterzugtig , gelyk ook in een zeer droog of 
uitgemergeld geftel, is ze moejelyk te geneezen. 

5. Dunne 
(d) Lepra. 

I Zy zeggen, en bewyzen uit zommige oude Schryvers, 
d'at’er zomtyds uit deeze puiften of uitftag Wurmen zyn 
voortgekomen. 2. Dat de Schurft , even gelyk de 
Diertjes door de warmte word vortgezet , en door de 
koude in haaren loop geftuit. 3* Dat de fenynen, 

door vccIg Diertjes gedood worden, gelyl^ Kwik ^ 
enz geneesmiddelen voor de Schurft zyn. En einde- 
Ivk dat de Schurft over verfcheiden deelen van het 
liPhaam voortkruipt , even gelyk Diertjes die van de 
eene naar de andere plaats bewoogen vvorden , en hier 
en daar hun zaad neder leggen, waar uit weder nieuwe 
diergelyke Schepzeltjes worden uitgebroeid De Leezer 
kan deeze bewyzen proeven , en zien of ze hem vol¬ 
doen korinen ; dan of ’er meer reden is om te denken, 
dat de Schurft door eenige fcherpe vogt, door het lig- 
haam omzwervende en zig eindelyk in de vaten der 
huid, bywyze van fcheiding, nederzettende, veroor¬ 
zaakt word. Voor dit gevoelen is ook vry veel waar- 
fchynelykheid. 



DER GENEESKUNDE. 485 
5. Dunne fpys is hier de befte, ten zy de Levens- 

doorwaafleming (e) verftopt is, in welk geval wys. 
wyn , of het gebruik van andere zagte door- 
waaffèniing bevorderende middelen (f) kantoe- 
geftaan worden. 

6. Alshetlighaambloedrykis, moeten wy de Genee- 
geneezing met aderlaating beginnen , en die^iHS* 
naderhand vervolgen met buikzuivering, welke 
zoo veilig niet kan nagelaaten worden. 

Calomel, gr. xv. Mthiop. Miner, dr. j^. Conf. 
Cynosb. Bolus, tegen den nagt te neempn, 
en den volgenden morgen de volgende drank: 

Fol. Senn. dr. üj. Sem. Fcenk. Dulc. contuf. 
dr. j. Sal. Tartar, fcr. j. Infunde in Aq. Font. q f. 
Colat. unc. iij. adde Syr. de Spina Cerv. dr. vj. Sp^ 
Nitr. Dulc. fcr. ij. ƒ. potio. 

Of 
7. 1^. Calomel, gr. xv. Pil ex duobus dr. OL 

Saffafr. gtt. j. m. f. Pil. No. v. Sumat cum regi- 
mine et repetantur pro re nata. 

8. In plaats van de buikzuivering te herhaa- 
len , gebruikt het gemeen alleen bloem van 
Zwavel, met Melk, of Theriakel, alle mof- 
igen, voor eenigen tyd ; en, gelyk men ziet, 
mét geen kwaad gevolg ; evenwel is het vol¬ 
gende beter uitgedagt om het zelfde einde te 

; beantwoorden. 
jEtJmp. Miner. unc£. Antini. Diapbor. dr.]. 

Conf. Cynosb. q.f f Pil x. e qualibet dr. j. om’er 
driemaal daags vyf van te neemen. 

Begin deeze Pillen te geeven fchielyk na de 
werking van het eerfte purgeermiddel, en houd 
dat aan voor twee of drie dagen teffens; her¬ 
haal dan het purgeermiddel (g) eens of twee- 

Hh 3 maal 
(e) Perfpiratio, (f) Perfpirativa. (g) Catharticum^ 

/ 
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maal als te voren : waar na de uitwendige 
niiddelen vryelyk kunnen gebruikt worden. 

Bloem van Zwawel en Boter, Zeep en Gem-; 
ber , Pis en Tabak , Zwavel en Brandewyn, 
zyn niet om op te vertrouwen; en het zou om ^ 
Verftandig zyn te veel op te hebben met Kwik-] 
middelen (h), vee] minder met Rottekruid (ij 
’twelk niet ongewoon is onder het gemeen ^ 
en fchrikkelyke gevolgen kan hebben. 

Door De volgende fmeering (k) is veilig, maar 
fmee- . wat onzuiver, en zal pyn veroórzaaken in het 

^^arop ze gelegd word. 
9. Axung. Forc. unc ij. Oh Amygd, Dulc* 

Sulph. Fin. ad unc j. EUeb. Alb. uncj^. SaL Nitr, 
Had. Zinzib. ad dr. Effent^ Llinon.fcr, j. rn. 
f. Linimentum , om de aangetalle deelen, mét 

, een warme hand , vryelyk 3 alle nagten, daar 
inede te befmeeren. 

10. Het volgende is kragtiger , maar moet 
omzigtiger gebruikt worden. 

9?. Pomat. unc ij. Oh Mac, per Expr. dr. j. Rad. 
EUeb. Alb.. mc^. Sal. Ammun. dr. ij. Zinzib. Alum. 
Hup. Piper Jong. ad dr. j» Fracipit. Alb. dr. iij. 

Ambr. Grif. gtt. v. m. ƒ Unguentum, om 
èen loot daar van eens te fmeeren op de lede- 
maaten, blyvende de buik en bord: onaange- 
jraakt; en het overige, op dezelfde wyze en gift, 
dagcl.yks of om den anderen dag, 

ji. Netter en eenvoudiger voorfchrift (1), 
Pomat. unc ij. Praecipü, Alb. unc£. m. voor 

drie of vier yryvingen op behoorlyke tuffchen^ 
tyden. 

12, Dèeze fi-neeringen behoorlyk gebruikt 
zym 

(h') Merciirialia. (i) Arfenicum» 
(i) f Qrmala. 

/ 
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zypde na dienflige buikzuiveringen, of, als 
hen van noden is , na veele purgeermidde¬ 
len (m), op de dagen tuflchen de buikzuiyering, 
zullen genoegzaam zyn als de ziekte niet ver¬ 
ouderd is, en dc rooven maar weinig en niet 
diep zyn : diergelyk einde kan ook bereikt 
worden door een zuiverend vogt, op de vol¬ 
gende wyze bereid. 

Mercur, Sublim» Corrof, dr, j. Alum. Rup. 

dr. ij. SaL PrunelL unc Aq. Calcis. ^ m* om. 
voorzigtig warm met een fpons te gebruiken. 

13. ’t Zal dienftig zyn de buikzuivoring te 
herhaalen, geduurende den tyd dat de uitwen¬ 
dige middelen gebruikt worden, en zelfs nadat 
de toevallen verdwynen, want de inftortingen 
zyn gemeen in deeze ziekte. 

Een kook- of gewoone drank met Rad, Oxy^ 
Lapatb, Sajfafr., Bc. kanmetvrugt, geduuren¬ 
de de geneezing, gebruikt worden. Maar als 
dit vrugteloos is, moeten ’er kragtiger midde¬ 
len uit Kwik (n) gebruikt worden; en, als het 
nodig is, zoo dat het een kleine kwyling (o) 
verwekke. 

De hardnekkigfle en ergfle Schurft (p) zal 
gemeeneiyk wyken voor de volgende zalf, 
^er dienflige uitloozingen zyn voorgegaan. 

14. Argent, Viv, dr, iij. Cinnab, dr. j. Te- 
reb, Venet. dr.j^, Axung. P&rc. unc OL Amygd, 
Dulc.dr.V], m. utartis ejl. Verdeel het daar na in 
agt gelyke deelen , om een op de kuiten en ar^ 
men, of, om de zuiverheid, op de palmen 
der handen wel te vryven, om den anderen 
nagt, of na langer tuffchenpoozen, als gy de 
kwyling wilt voorkomen. 

H h 4 15* Ue 
(ijn)CathartiGa. (n)Mercurialia. (o^Salivatio. (p)Scahies« 
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15. De grootfte omzigtigheid moet hier 

bruikt worden om de kwyling voor te komen ^ 
als die niet beoogd word, w^lke het gemeden 
^ig gewoonlyk op den hals haalt, als zy een 
verkeerde gift \^n hunne zalf geeven , of on- j 
agtzaam in de koude lugt loopen, als zy die inJ 
bun bloed hebben. | 

Als dit derhalven gebeurt, moeten zy hetj 
gebruik deszelfs aanffonds nalaaten, en zigrei- . 

-nigen van alle uitwendige overblyfzels deszelfs, ’’ 
^00 ras als zy merken dat hunne adem flinkt, of i 

‘ dat ze eenige knypende pynen voelen. En inder- ^ 
daad, eer "'er eenige flerke kwikmiddelen voor- 
gefchreeven worden, is het zeer noodzakelyk 
te weeten, dioe zy, gebruikt zynde, den Lyder 
aantafhen; want de lighaamen verfchillen ner-. 

. gens' meer in dan in dit byzondere j zie pag. 
455, enz. 

0.ctiee- DddLT is een ander middel om deeze ziek- 
i:ing te te geneezen , zoo wel als door- frneeriïig, 
door de veel vaardigheid en zindelykheid, en 
finrdpL minder moeite en gevaar dan het 

voorgaande, namelyk door een gordel; want 
hoewel het gemeen zoort van gordels hneerig 
en hinderlyk is, (zynde niets anders dan dr. vj. 
qf imc j. Ung, Laurin. cum Mere ar. , of eenige 
gemeene zalf met Kwik op een ftuk I lenei^ ge- 
ftreeken,) nogtans is het volgende een uitne- 

- mende uitvinding , en helpt volkomen wel na 
eene- dienffige buikzui vering, 

1^. JrgenP. Fiv. dr. iij. vei unc£. Snee. Limon. 
mc 'i}. CmquaJJentur in pbiaia per duos horas ^ dein 
fwiul in patimm effunde , et decantetur fuccus; 
^‘^ulveri Grifeo , id efi , Mercurio. manenti epdde^ 

■ jilbjumi^is mius ovl dimidiam partem ^ Gumm. Tra-^ 
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^mm fafciae panni Wallid, juftae formae, ilUnito, 
et comm lento igne Jiccato, 

Deeze gordel moet digt om de middel ge» 
dra^gen worden voor veertien dagei^of langer, 
pn als ’er gelegenheid is ^ kan ’er naderhand een 
ander veilig opgelegd worden ; want de Kwik 
fchynt, door middel van deeze uitvinding, 
^00 allengkens in te dringen, dat ze niet in (laat 
is eene kwyling (q) te verwekken. 

L A Z A R Y E (a> 

I. r^e Lazarye is eene ziekte van de huid, 
JLx zig vertoonende met drooge , witte, ichry- 

dunne, fcheurbuikige rooven, op/de geheele 
oppervlakte van het lighaam, of eenige by- 
zondere deelen deszelfs. 

2. De oorzaak kan in ’t algemeen zyn alles Oor- 
wat de doorwaaffeming (b) zeer verftoppen 
kan; als de befmetting der Venusziekte, onge¬ 
zonde fpys, fl:erk drinken, enz. Ze kan ook 
volgen op de zamenvloejende Kinderpokjes (c), 
hardnekkige Schurft (d) , of van de Ouders aaii 
hunne Kinderen overgezet worden. 

3. Ze is gemeenelyk verzeld met jeukte, De Kente- 
rooven zyn doorgaans droog , uitgezondert kenen, 

in drooge geftellen , daar zy in ’t algemeen 
vogtig gezien worden. Ze leggen zelden zoo 
diep als in de Schurft, zynde gemeenelyk be¬ 
paald in de opperhuid (f), en zeer zelden neder- 
daalende tot het vel ('*) , hoewel de fchilfers, 
•als de Lazarye in de gedaante van een Schurft of 

H h 5 ^ 

'■ (q) Salivatio. (a*) Lepra, (b) Perfpiratio, 
(c) Variolae Confluentes. (d) Scabies^ 

Quticula. (*) Cud$,.. 
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verbroeid hoofd gezien word , zomtyds groot 
zyn, en met diepe verzweeringen (e) verzeld^ 
In fterke drinkers zal ze zomtyds komen in de 
gedaante van drooge fcheurbiiikige fchilfers op 
de handen , of het aangezigt; maar dikwils 
word ze alleen gezien op het aangezigt of 
hoofd. 

Voorce- 4. De Lazarye is zelden gevaarlyk, hoewel 
Kenen, altyd moejelyk om te geneezen in volwallèn 

menfehen, of als ze erffelyk is ; maar in kin¬ 
deren ,. als ze niet erffelyk is, maar nieuwen 
zig alleen vertoonende aan het aangezigt of 
hoofd word ze gemakkelyk geneezen. ’tWord 
voor heilzaam gehouden , als ze volgt, gelyk 
zomtyds, op de opflc^ping van een vloejing, 
zoo gemeen van agter de ooren der kinderen. 
Het vogtige zoort word fchielyker geneezen 
dan het drooge ; elk van die meer of minder 
moejelyk zynde om weg te neemen , naar 
maate van de oorzaak, geflel , landuurig- 
heid, enz. 

Levens- 5. Dunne vogtige fpys, gelyk haverpap., 
v:ys. ^ gerflewater , broodnat (f) , enz. moet 

in het drooge zoort gebruikt worden. Sterk 
voedzel moet men in geen van beide toeflaan; 
maar als de doorwaaffeming (g) zeer verdopt 
is, kan warme wyn matig gedronken worden. 
Het lighaam moet altyd los gehouden worden. 
Laat de fpys in het vogtige zoort zagtelyk op- 
droogende zyn , en zeer ipaarzaam gebruikt 
worden. Veelvuldige warme baden , matige 
beweeging , en een gematigde lugt zyn dien- 
ftig in beide de zoorten. < 

6. Laat 

(e) Ulcus, (f) Panada, (g) Perfpiratio^ 
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6. Laat de geneezing in 't algemeen begonnen Genee- 
worden met drie of vier purgeermiddelen met zing 
Kwik. Dan in het drooge zoort: 

Mthiop. Miner, me j. Cinnah, Antim, Puh, ^oort.^ 
Gumm, Guajac, Anthmn, Diapbor, Pulv, Ari Comp, 
Millep, ppt. aadr, ij. CalomeL Camphor. Sal. Fblat. 
Sucdn, ad dr. j, &■ 01. Sajfafr. Junip, ad dr.£. 
Balf. Capiv. dr. ij. Tereb. Ven. q. f. f. PU. x. e 
dr. j. om ’er driemaal daags vyf van te nee- 
men , en ’er een glas flangenwyn (h) boven 
op te drinken. 

7. Maar in de vogtige : 
Farin. Sar fee. Pulv. chun. Lign. Guajac. Rad. vogiig^e. 

Oxylapath. ad dr. ij. Carnis Viper, dr. vj. Argent. 
Viv. euni LaSt. Sulph. dr. iij. In Pulverem Mthio- 
picum redaöt. unc^. Cerujf. Antim.Cinnab.Antimon: 
da dr. j. 01. Sajfafr. gtt. %. Conferv. Flaved. Au- 
rant, unc j. Syr. de v. Rad. q. f. EleSl.f om 
twee- of driemaal daags de grootte van een 
Notemuskaat daar van te neemen , en ’ef 
rykelyk van de volgende drank boven op te 
drinken. 

9c. Cort. et Lign. Sajfafr. aa unc ij. Santal.Ruhr. 
Citrin. aaunc^^. Raf CC. Ebor. uncj. Rad. Eryng. 
Cond. Antimon. Crud. ad unc üj. Hord. Gall. m. j. 
CoqueinAq. Calc. q.f ad cong. j. om ’er ook zom- 
tyds door den dag van te drinken. 

8. In beide de zoorten * Van 
9?. Balf. Polychr. TM. Antimon. ad dr. iij. m. beide. 

om ’er drie- of viermaal daags veertig droppels 
van te neemen met eenig dienftig vogt. 

De buikzuivering moet op dienflige tuflehen- 
tyden herhaald worden, geduurendè net gebruik 
deezer middelen. 

9. Als ' 
{h) Vlnum Viperinusfti 
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• 9. Alsideeze behandeling afgekeurd word, 

of niec helpt , kan derzelver plaats milTchien 
wel vervuld worden , door te geeven Cahm. 
fj. X. cum Conf, Cymsb, parum, in pilulam reda^, 
jingulis vel alternis nocltbus, tot dat de eerfte toe¬ 
vallen van een kwyling (i) gezien worden; 
wanneer men of een purgeermiddel geeven 
kan, of met die behandeling ophouden tot dat 
hèt weder verdwynt; op deeze manier dit ge¬ 
bruik vervolgens vernieuwende , zoo lang ’er 
gelegenheid is. Of in plaats van dit kan ’er, 
miflchien met meer geluk , een zalf met Kwik 
gebruikt worden op dienffige tuifchentyden. 

10. Een verouderde Lazarye (k) word invol- 
waflènen voo^ongeneeflelyk gehouden; nogtans 
kan ze door deeze middelen buiten twylFel onder¬ 
gehouden en verzagt worden : en een ligte gere¬ 
gelde kwyling (1) , door fmeering verwekt, kan 
by geval een groote uitwerking hebben, welke, 
èis andere dingen niet helpen > moet beproefd 
worden. 

I I. Purgeermiddelen met Calomela zullen de¬ 
zelve gemeenelyk alleen geneezen in kinderen. 
Als ze volgt op de kinderpokjes (m) , word 
ze doorgaans voor ongeneeflelyk gehouden, 
hoewel warme baden van melk rae^ zemelen, 
maluw, enz. die kunnen wegneemen ; inzon^ 
derheid als ze gebruikt worden onder het nee- 
men van dienflige purgeermiddelen. 

12. Deeze ziekte komt gemeenelyk aan kin¬ 
deren , en zomtyds aan volwaflenen, in de ge¬ 
daante van een fchurft hoofd ; welk, als het 
minder verouderd is, gemeenelyk genoemd 
word een yerbroeid hoofd. 
' Up 

(i)Ptya.lismus, (k) Lepra, (l)Sa.liYatio. (tn) Variolas, 
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Op een heet verbroeid hoofd in jonge kin¬ 
deren van een grof geftel , word gemeenelyk 
gelegd een verfch weegbree- of koolsblad: maar 
daar dit te eenvoudig óf ondienllig geoordeeld 
word, 

Ung, Samhuc. Popul. Alh Camphor, ad m, f* 
Unguent. Of 

EmpL de Min. Fufc, 01. Oli^ar. ad unc JJ* 
LiMmênt. Ancei dr. j. m. f. Cerat. Capit. appli- 
candum. 

Als het hoofd genoeg getrokken is, en dé 
roóvén afvallen , of wel verteerd zyn, ilryk 
het over met Ung. Diapompb. en Dejicc. Ruhr, cum 
Camphor, parva quantitate: maar indien het flim- 
mer word, doe ’er dan naar gelang by Prcecipit. 
Ruhr. Pulv. Ahm. Ung. Mgypt. Apoji. , in een 
behoorlyke evenredigheid tot de toevallen, b}" 
Wyze van zniVerende middelen (n). 

13. Het ongedierc dat ligtelyk voortkomt op 
de hoofden der kinderen , verhindert gemee- 
iielyk zeer de geneezing ; het hair moet daarom 
dun afgefneeden , en een weinig poejer van 
Sem. Staphid. Agr. daar op geftrooid worden, 
eer ’er het verband word opgelegd. Of liever 

Ung. Laurin. cuni Mercuf. unc JJ. Puh. 
Aloes Myrrh, ad fcr.]. 01. Abfynth. Chym. Sabin, 
üdgtt.j. m.f. Ungiientunt^ om ’er het gefchooren 
hoofd mede te befmeeren. 

Gelyke deelen van deeze zalf, en die in de 
Schurft (o) voorgefcheeven is, pag. 48Ö, §.9. 
zullen gemeenelyk een verbroeid hoofd genee- 
zen, en zeer veel toebrengen tot de geneezing 
van een fchurft hoofd. Maar als deeze wyze 
niet helpt in kinderen, moeten zy behandeld 

wot- 
(n) Detergentia. (o) Scabies, 
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worden, naar hunne jaaren 5 gelyk volwafTenen, 
als volgt: 

14. 9:. Rad, Raphan Ruftte, EnuL Camp, Oxy» 
kpath, unc„%. Herb. Abfjnth. Rom, Cochlear, Nalturt, 
Aquat. ad m, j. ^ Fl, Coarnam, Samb, ad m. JJ. 
Bacc, Junip. unc j. Coque in Aq, Font, q.f. Colat, 
fê" ij, adde Sp. Vin. Camphor, unc iij. Sp. Vitriol,^, 
dr. j. m, f, Fotus ^ eens of tweemaal daags té j 
gebruiken, en laat ’er telkens, na ’tgebruik, 
op het hoofd een weinig van de volgende zalf 
gefineerd worden. 

9:. Assung. Porcin. unc ij. Sulpb, Viv. unc JJ. 
Mercur. Pracipit. Alb, dr. iij. Sal, Nitr, dr* ij* m, 
f. Unguent, 

15. Of tot hetzelfde einde. 
9r. Rad. Ariftol, Long, Rotund Bacc. Laur. 

nip. Rad. Gentian. Eikhor. AIth, ad uncHerb, 
Abfynth. Rom. Fl, Chamcem, ad m.]. Coque in Aq. 
Font. q.f, Colat. j.JJ. adde Vin. Alb. unc vj. Sp. 
Vin, Camphor unc ij. Tindl* Myrrh, et Ahes unc f. 
m. f, Fotus\ als het voorgaande te gebruiken, 
en laat naderhand het deel met de volgende zalf 
befmeerd worden: 

9;. Unguent. Hicot. unc ï], Sulph. Viv.unc£. Cin- 
ndb. Antimon, dr. ij. Preecip, Ruhr, lavig.dr,]. 
Baf. Peruv, Baf Sulpb, Terebinth, ad dr. ij. 
Pülv, Myrrh. Aloes Cr oei ad fcr. j. m. f. Link 
mentum. Hier by kunnen naar gelang gevoegd 
worden Calom. Sal. Ammon. Nitt\ Mrug. Vitriol. 
Alb. Alum, Uft, ^c. 

16. Zommige gebruiken in dit geval een 
fterk afkookzel van Tabak, en andere waagen 
het onbedagtzaam met Rottekruid (p) en fublk 
mat. Corrofiv.; maar minder ge vaarly ke middelen 
kunnen even veel helpen. 

^ Het 
Cp) Arfenicum. 
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Het gemeen gebruikt dik wils een gemeene 

pekpleifter, en daar mede haaien zy met ge* 
weid het hair en de fchurft er zamen af; mtsLV 
de volgende is minder pynelyk, en miflchien 
meer dienftig. 

9r. £mpL Mercwrial de CicuL cum Ammon, ad 01 
Amygd. Dulc. q.f, f Gerat. Of 

Empi. Mercur. Fl. Uguentor. ad et Solve eodem 
modo in eundem finem. 

Als het genoégzaam gezuiverd en getrokken 
is, laat het dan bedekt worden met een pleis¬ 
ter van Diachyl. SimpL de Minio. I^ufc. üng. De- 
Jiccat. Rubr. ad. 

17. Als de Lazarye (q) in het aangezigt gezien Lazarye 
word, leg dan daar op JJng. Nutrit, cumpauca Cam- in het 
phor. of üng. Aïb. Camphor. Of liever aange- 

9r. Ung. Pomat. unc j. Troch. Alh. Rhaf. dr. ij. 
Camphor. Sacch. Saturn. Prcecipit. Alb. ad dr.g. Es- 
fent. Limon. gtt. vj. m. 

18. Als ze komt in gedaante van drooge 
fchurft op den rug der handen, befmeer die den. 

dan met het volgende , na dat de Lyder wel 
gepurgeerd heeft. 

9:. Ung. Rofar. unc]. 01. Amygd. Buk. unc $. 
Siilph. Viv. Sal Nitr. ad dr. iij. Rad. Elkb. Alb. 
Enul. Campan. Prcecipit. Alb. aa dr. j. EJJent. Li- 

' mon. gtt. vy m. f. Unguent. 
i De buikzuivering is volftrekt noodzakel5’k 
in verfcheiden gevallen en veranderingen dee- 
zer ziekte. 

’tIs te voren opgemerkt, dat de kwyling(r) 
moet bezogt worden, als ’er maar kleine hoop is 
van geneezing door eenige andere behandeling. 

SPROE- 

(<j) Lepra, (r) Saliyatio, 
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't 

i 

SPROETEN, ZONNEVLAKKEN, I 
KWAADZEER en TAANIGHEID* I 

Om- I-Sproeten zyn kléiiie geelagtige , of 
fchry- JL/ donkere vlakken die op het vel gezien 
ving en ^ inzonderheid omtrent het aangezigt, 
gaak. Eals en handen ; zynde of natuurlyk , of toe¬ 

vallig voortkomende van de Geelzugt (a), of van 
de werking der Zonne op het deel; want deezê 
heeft de kragt om de natuürlyke kouleur der 
huid te veranderen, en mogelyk, allengskens^ 
ook het vel, indien ook niet het netvlies. Hitte ^ 
ofeenfehielyke verandering van het weder, zal 
dikwils het vel zig donkerder van kouleur doen 
Vertoonen dan natuurlyk , en daar door ver- 
oorzaken/t geen men Taanigheid, Zonnevlak- j 
ken, en Kwaadzeer noemt, welke alleen in 
trap fchynen te verfchillen ; en gemeenelyk in 
koud weder of in den winter verdwynen. 

Kente- 2. De Sproeten zyn gemeenelyk talryker om- 
kencm trent het voorhoofd en de flaapen (b) , dan in 

andere deelen van het aangezigt, en gemeene¬ 
lyk zoo groot als een vloobeec, of de fchubbe 
van een haring; maar zeer zelden ziet men ze 
zoo breed als een ftuiver. De Taanigheid, aan 
de anderen kant, is minder bepaald , en ver- 
fpreidt zig gemeenelyk over het geheele aange¬ 
zigt ; zynde de vlakken, dieze veroorzaakt, veel | 
grooter dan Spro’eten. Menfchen van een teer feftel, of wier hair rood is, zyn meeft onder* 

evig aan Sproeten, inzonderheid in de deelen 
. die voor de lugt zyn blootgefleld. 

g. Geeft 

(a) lélerus. (b) Tempora. 
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5. Geen van deeze hebben eenige kwaade uit- Vooïte- 

Werking, uitgezonderd op het oog; maar zom- 
tyds zyn zy moejelyk om weg te neemen. 

4. De grootfle dienil, in opzigt van de ge- Genee- 
neezing, moet men ver wagten van het gebruik 
van zulke dingen die telFens verzagtende (c) en 
zuiverende (d) zyn* 

OL Jmygd. Dulc, utlc, ij. La6t, Virgin, OL 
Tartar, per Del. Sutc. Limon. Jq. Hungar. Camphor, 
aü uncj^i Ol. Rhod. gtt. x. ƒ. Mixtura, om hier 
mede de aangetafte deelen , eerfl gezuiverd, 
alle nagt te beflryken; of men maake een doek 
daar in nat, en draage die de geheele nagt. 

5. Na dat dit weggenomen is , kunnen de 
deelen met de volgende koude room overge- 
vreven worden : welke ook meermaalen kan 
gebruikt worden , ingeval de mixtuur een he- 
vige pyn veroorzaakt. 

%. Ol. Amygd. Diilc. zmcj.£i Cerae Alb.fcr. ij. ƒ. 
I Jolutio inéMortariö Marmöreo ét JenJim affunde Aq. 
I Rofar. Damafc. unc ij. m.f. Liniment./, 

Smeltingen van Vitriol. Alb. en Sd Ammon. 
I kunnen naar gelang in de plaats gefield wor- 
1 den ; met olieagtige ingrediënten gemengd 
I zynde : en om dit kragtiger te maaken, zoo 

doe ’er by omtrent mc iij. van de fmelting van 
; dr. j. Flor. Bisimith. 
ï 
li 

WURMEN, PUISTEN , RING- 
WURM EN DOUW-WURM. 

ï/t een wy gemeenélyk Wurmen in het aan- Om- 
VlJ gezigt noemen , is een witte fmeerige fchry» 

I i 

Emoliientla.' (d) Detergentis. 
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ftof, naar voren in de huid geftooten, welke 
zwart word aan den top door aan de lugt bloot 
gefteld te zyn *. 

Oor- 2. Dit kan veroorzaakt worden door fterk 
zaak. drinken , en verflöpte doprwaailèming (a); 

of het kan natuurlyk komen in zommige ge- 
flellen , of ook van eene te groote bloedryk- 
heid. 

Kente- 3. Gemeenelyk ziet men eerfl: een klein 
kenen, z^art fÜpje dat zig alJengskens verfpreid ; en 

zomtyds helt deeze flof tot zweeren (b) , 
als de toppen van de uitflag wit of geel wor¬ 
den. Deeze uitflag is gemeener aan de uitwen¬ 
dige vleugels der neus (c), dan aan de kin en 
het voorhoofd ; en zelden of nooit worden ze 
ergens gezien dan in het aangezigt* 

Voorre- 4. Ze worden gemeenplyk heilzaam geoor- 
kenen. deeld. Derzelver groei fchielyk te iluifen is ^ 

van een kwaad gevolg ge\^eefl:; maar aan zig 
zelven overgelaaten zynde , zjn ze nooit ge- 
vaarlyk. 

5.r)e 
(a) Perfpiratio. (b) Suppuratio. (c) Alae Nafi. 

Deeze ftof word natuurlyk bereid of afgefcheiden 
in die kliertjes , welke in het aangezigt, en inzonder¬ 
heid by de vleugels der neus , gevonden worden , en 
van Morgagni geer{\gewyze {Glandulan Miliares) genoemd 
worden. Zy dient oin de huid van ons aangezigt altyd 
fmeerig te houden, en , naardien wy niet gewoon zyn 
die te dekken , voor de fchraalheid der lugt te befcher- 
meii. Als nu de lugt zeer koud is , of het aangezigt 
niet behoorlyk gereinigd word, word deeze ftof dik in 
haare kliertjes. Die kliertjes worden eindelyk vervuld, 
en het topje deezer ftof, in het uitloosbuisje, aan de 
uitwendige lugt bloot gefteld; zoo dat ze , als het aan¬ 
gezigt een weinig gedrukt word, uit haare fchuilhockjes 
voor den dag komt, en 'de langwerpige figuur van haar 
iiitloosbuisje hebbende, en van voren awartagtig zynde, 
de figuur van een Wurm heeft. 
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5. De fpys moet matig, en de doorWaafleming Levens- 

ÏDevorderend tyn , en men moet dienffige be- wys. 
weeging gebruiken. • 

6. Als ze talryk en langdüurig Xyn^, ^yn te Genee- 
rug dryvende middelen (d) zeer nadeelig^ uit- vaii 
gezondert als ze gebruikt worden met herhaal- 
de buikzuivering. Als het ligh^m bbedryk is bitflag, 
open dan een ader, en geef naderhand een pur¬ 
geermiddel (e) of twee. 

Jq, Hiingar, 01 Tartar, per Del. ad unc JJ. 
01. Amygd. Dulc. imc]. Succ. Limon. dr. lij. m. 
om ’er het aangetarte deel, twee- of driemaal 
daags, met een fpons mede te betten. 

Of als dit te feherp is 
Aq. Fl. Hofar. Damafc. FL Sambi Ot. Amygd. 

Dulc. adünc]. Sal. Tartar, dr.j^. Sacb, Saturn, dr.^. 
Camphor, (in Aq. Hangar, uncj}. folut.^fcr.\. m. 

7. Als de uitflag algemeen is, kan het geheele 
aangezigt ^ alle nagt, als deLyder te bed gaat, 
met dit mengzel geVreven Worden. 

i 8. In zeer teere en zwakke geflellen, kuit- 
I nen de twee bovengemelde mengzels in ftaaf 
|zyn, om het aangezigt te fcheufen, in. welk 
! geval 
j 9r. Emulf. cum Amygd. Dulc. Excort. et Aq. Rofar. 
\Damc^. fa£t W'£. Aq. Hurigar. dr. vj. Camphor, 
ifcr. j. 7n. f. Lotio.f. a. 
I 9. Als deeze uitflag fehuilt in deïi hoek dei^ 
neus ^ en men daar niet gemakkelyk kan by- 
komen om Ze weg- te neernen , laat ze dan 
dikwils gebet worden met Sp. Nitr. Dulc. of 
Succ. Limon. Of liever 

i^. Aq. Hangar, mei}. Sp,-Nitr. Dulc. Succ. L?- 
tnon. ad unc}. Sp. Fitriol. dr. iij. m. in eundem ufunu 

I i z . Ln- 
(d) Repdlentta. (e) Cathartiaim:, 
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Indien dit niet helpt, en de uitflag eeltagtig ' 
word, zal een weinig zalf met Kwik, naar be- 
hooren daar opgelegd , dat gemeenelyk doen 
verdwynen. 

Puiflcn. lo. Piiijien , als zy tot zwecring (f) over-' . 
hellen , verfchillen rraauwlyks van de voor-- 
gaande uitflag, en vereiiTchen bynaar de zelf- , 
de manier van geneezing. Als ze in het aan-' 
gezigt komen , is het volgende daar een dien- 
flige fpoeling voor; na behoorlyke aderlaating 
en biiikzuivering. 

Deco^. Hord, mc iv. La&. Virgin, unc \y 
Camph. (in Aq. Hungar. fokt, iinc ij.) dr. j. m. ƒ. 
Lotio, ' 

II. Koude room word gemeenelyk hier 
dienflig geoordeeld. Het volgende fchynt zoo 
gped te zyn, als dit voorfchrift kan toelaaten.' 

Cerae Alb, fubtil, rafae dr. j. Sperm, Cet, 
dr.j^. Camphor. (in 01, Amygd. Duk, dr, ï], fokt.) 
fcr, j. m. exaêliffime in mortario marmoren , dein 
adde pedetentim Aq, Rojar, Damajc. unc iij. OL 
Rhod. gtt. vj. donee ad LinStUs conjijlentvam redi’^ 
gatur f. a. 

Dit kan , na dat het aangezigt met fchoon 
water gezuiverd is, met een weinig Aq, Hungar, 
gemengd, en met een zuivere* lap zagtelyk 
over het aangezigt gevreven worden. Maar 
als het niet genoeg zuiverende is , doe’er dan 
by Oi. Tartar, per Deliq.. unc Aq. Re gin, Hun¬ 
gar. unc], in plaats van diergelyke hoeveelheid 
van Roozewater. 

Ring- 12. Ringwurmen zyn heete, roode , platag-, 
wurmen, tige puiflen, pynelyfcin haar opkoijiR, en van 

het roosagtig zoort. 
Ge¬ 

ef) Suppuratio. 
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Gebruik, om die te geneezen, aderl.aating 

cn buikzuivering; en naderhand kan *er, als er 
gelegenheid is, een pynftillende zalf opgelegd 
worden. 

Ung. Nervin, unc j. Laud, Lïq, 01 Amygd. 
Buk, ad unc.j^. Camphor. dr,j^, m.f, Linimenturn. 

Als de ziekte hardnekkig is, kan ze als een 
Roos (g) behandeld worden. 

13. Douw-Wurm zyn kleine verfpreide puis-j^onw- 
ten met roode kanten, vertoonende zig onver-wurm. 

fchillig op alle deelen van het llghaam. Deeze 
zegt men veroorzaakt te worden of door uit¬ 
wendige koude, of de bytentheid van de zeep 
die men gebruikt. In plaats van de gemeene 
zeep, kan in dit geval voor de handen gebruikt 
worden Amandel-poejer, of 

Sapon, Venen, me iv. Pub. Amyl. Farm. 
I Tritic, ad unc ij. Camphor, dr. ij. 01. Tart. per De- 
I liq. unc j. EJJent. Limon. gtt. xx. m. 
1 Gebruik voor Douw-wurm in het aangezigc, 
I de Spoeling §• 10 , of de koude Room §.11, 
i alleen moeten hier de zuiverende middelen (h) 
[ ukgelaaten worden. Als zy nog duuren , gaa 
; dan voort tot een fterke purgatie ; waar na 
; men’er oplegt de zalf met Laudanum^ 5- ^^5 

of de koude Room voor Puiften , §. 11 , en 
I laat de buikzuivering, ila dat de geneezing ^- 
^ eindigd Ichynt, herhaald worden. 

SPRINGEND VUUR. (a) 

I. TTet Springend Vuur is een heete, roosag- Om- 
in tige, bytende vogt, die gemeenelyk zig 

13 zet 

(g) Eryfipelas. (h) T)etergei3tia. (a) Herpes. 
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zet omtrent de middel , in de gedaante van 
kleine en digte puiflen. 

Oor- 2. Het fehynt fcheidende te zyn, en in ftaat ' 
zaak. om kqortzen voor te komen, enz. ten minften 

het öntlaft iets van het geen fehadelyk is; 
want als het wederom te rug gaat in het bloed ,1^ 
of fchielyk verdwynt, veroorzaakt het gevaarr 
.lyke brandige ziekten (b). :> 

Kente- 3* het Springend Vuur gezien word in 
kenen, de gedaante van een kleine roosagtige nitflag, | 

is de Lyder gemeenelyk ziek, flaauw, en ziet 
er bleek uit : terwyl de pols fnel en hoog is. Ij 
De uitflag verfpreid zig zomty ds by naar rontona 
de middel. 

Voorte- 4. Het gemeen houd dit voor gevaarlyk, en 
kenen, nieent dat het doodelyk is, als het geheel 

rontom de middel komt; ’tis zeker, d^t'het 
zeer pynelyk is, en dikwils twee of drie wec¬ 
ken duurt. 

Levens- 5. De fpys n7oet dun, doorwaalTeming be- 
^>'5. vorderend en verkoelende zyn- 
Gènee 6. Aderlaating en buik2:uivering worden 

meenelyk in het begin van deeze ziekte onr 
dienftig geoordeeld. Als de Lyder ziek, ^wak, 
koortzig, enz. is, of als de uitflag fchielyk 
verdwynt, fchryf dan voor als in geval van de 
Maagkoorts. Zie pag. 247, enz. 

Het gemeen gebruikt een mengzel van het 
zap van Hiiislook cn Room, uitwendig met een 
goeden uitflag ; maar dit kan veel verbeterd 
worden door ’er by te doen een weinig 
Hungar. Camphor,, De zalven in de Schurft (c) 
voorgefchreeven zyn hier goed ; gelyk ook de 
fmcltingen vap Sgl en VitrioL Jib, ir^ 

Jq- 
(b) Morbi Inflain inatorii. (c) Scabies. , 
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Jq. Fontan., met een weinig Jq. Hmgar, Cam¬ 
phor, Zie pag. 486. Maar het alderbefle is het 
volgende: 

Sem. Sinap, Conttif. q. v, Atrament, opt. 
q, f» ut f. injlar, Linimenti, waar mede de aan- 
getafte deelen eens of tweemaal daags befmeerd 
worden. 

In weinige dagen, na het gebruik deszelfs, 
verdwynt gemeenelyk de uitflag ; maar om 
eene inflorting of verder gevaar voor te ko¬ 
men , moet de Lyder twee- of driemaal gepur¬ 
geerd worden. 

KLOOVEN IN HET VEL. 

X. *rNe /f/öoufK in het aangezigt komen ge-Klooien 

* meenelyk van de werking der uitwen 
dige koude, welke of de doorwaaffeming (a), 
natuurlyk aan het deel oplloppende, of de ve- ^ * 
zeis (b) ongelyk zamentrekkende, veroorzaakt 
dat de zelve van malkander getrokken worden, 
waar op volgt eene ruwheid of kloof merkelyk 
voor het gevoel, en zomtyds voor het gezigt. 
Als deeze hevig zyn , veroorzaaken ze een 
zeer ongemakkelyk gevoel in zwakke en teere 
geftellen. Om dezelve voor te komen of weg 
te neemen, moet het aangezigt, zoo weinig als 
Hiogelyk is’, aan de koude lugt bloot gefteld 
Worden , en het gebruik van ^meene zeep 
moet geenzins in het waflchen aangehouden 
worden. Roozezalf zonder reuk kan over het 
deel gefmeerd worden , en daar op alle nagt 
blyven leggen ; maar het volgende fmeerzel is 
tot het volgende einde beter. 

. li 4 
(a) Perfpiratio. (b) Fibrac. 
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01 Amygd^Buk. tmc ij. Cerae Alb. Sperm^ 

Ceti ad di\ j. jj. Balf. Gilead fcr,y OLNuc. Mofch. 
Cbym. gtt. iv. ƒ Linimentum. 

Dit kan , indien ’er gelegenheid is, op fyn 
linnen geftreeken en in de gedaante van een mas¬ 
ker gefneeden worden , tot gemak voor het 
gezigt en ademhaaling. 

Voor een fpoeling pm }aet aange^igt van de 
zalf te zuiverep. 

1^. Sm^ Papav- Alk dr. vj. Sem. iy. Frigid. 
Maj. addr. ij. Amygd. Üulc. Excort. Ficmm ping. 
ad line £■ Contimde, fimul et fuperaffunde Deco^. 
Hord. unexYÏ]^ Cohit. adde Sp. Hin.unc ]. OL Tart. 
per D^liq. dr. j. m. ƒ. Lotiii. 

2. De klooven in de lippen komen zomtyds 
van een geftel aan verharding der klieren on- 
derworpen, zoo wel als van een kopde lugt, en. 
dikwils van fcherpe vogten op het deel vallen¬ 
de ; in welk geval de lippen rondom de kloof 
kunnen opzwellen. Als de ziekte van verhar¬ 
de klieren komt, zal ze moejelyk wyken zon¬ 
der waarneeming van eene byzondere levens- 
wyze 5 en het gebrüik van geneesmiddelen 
overeenkomende met de oorzaak. Maar in- 
dien fcherpe vogten de oorzaak zyn , moeten 
wy eerfl dienflige buikzuiverende , en nader¬ 
hand fiómpmaakende middelen (c) gebruiken. 
De volgende lipzalven zyn nuttig en dienftigin 
alle die gevallen. 

OL Am%gd. Dulc. ufic j. Cerae Alk ir. i], 
Sperm. Ceti dr. j. Spke fimul et adde OL Mach. 
per Expr. fcr. j. OL Rhod. Chfn. gtt. ij. m. f. 

Unguent^ 
■ Hier by kan gevoegd worden Puh. Cmifcr.y 

C«- 

(cj Edulcörantia. 
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Cochinel gr. xij. en een behoorlyke hoeveelheid 
van zuiker; maar de twee voorgaande hinde¬ 
ren deszelfs doorfchynentheid, en maakenliet 
van een duiftere kouleur , en het laatfte zal oF 
niet fmelten of het bros maaken. Het volgen¬ 
de is daarom beter voor de fraaiheid , indien 
ook niet voor het getruik. 

Cort. Anch. Jcr. ij. Infunde leni calore in 
01 Atnygd. Dulc. dr. x. Colat. adde Cerae Alb. 
dr. iij. Sperm, Ceti dr.]. 01. Mach. per Expr.fcr.]. 
01. Lavend. Chym. gtt, iij. Solvantur fmul ut f. 
Unguent. 

3, De klooven der handen , komende in Handen, 

kwaade of aan verharde klieren onderhevige 
geftellen, zyn gemeenelyk hardnekkig, en 
duuren , met een zwelling, het grootfte deel 
van de winter , inzonderheid als de handen 
veel aan de lugt zyn blootgefteld. In kwaade 
geflellen zal een purgeermiddel of twee , eens 
of tweemaal in de maand genomen, de genee- 
zing gemakkelyk maaken. Als deeze klooven 
voortkomen van zyne handen te waflchen in 
koud water, met bytende zeep , zeep gepiaakt 
met ongeblufle kalk, of diergelyke , gebruikt 
het gemeen uitwendig fpek , of het Unguent. 
Nicotian, gemengd met bloem van zwavel Als 
deeze klooven alleen door koude veroorzaakt 
worden, zal de handen geduvirig warm te hou¬ 
den,' en voor de lugt te bedekken, gemeene- 
]yk genoegzaam, zyn om de geneezing te doen. 
l^aar zomtyds, als de klooven in het vel zeer 
diep zyn, en men een verlies van Hof merkt, 
blyvende de kanten ver van malkander en 
eeltagtig , zullen ze niet ^tot vereeniging ge- 

:t wojden zonder ettermaakende midde- 
lij )en 
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len (d) ; in welk geval zy moeten gehandeld I 
worden als wonden of verzweeringen (e). i 

L I E S-L U 1 Z E N (a). i 

Dk laftig Ongedierte, wel bekend aan de ‘ 
Matroozen , enz. veroorzaakt zomtyds j 

5en hevige jeukte, en kleine verzweeringen s 
in het vel, welke niet geneezen zullen voor ^ 
dat het Ongedierte verjaagd is. De gereedfte ^ 
weg om^ ze te verjaagen , is een weinig zalf j 
met Kwik te vryven op het deel dat ze aan- | 
tallen, of anders een Ipoeling met Kwik te ge- ; 
bruiken , of een weinig witte Precipitaat en 
Rocfze-zalf. Maar als het geffcel byzonderlyk 
gefchikt is om deeze levende fchepzels te voe¬ 
den of te herbergen, zal het dienllig zyn het 
hair, dat halr verblyf verlchaft, weg te nee- 
men. Dit kan gemakkelykll gefchieden door 
middel van Rufma, en daar en boven twee derde 
ongeblufte Kalk , met water tot een zagte 
klomp gemaakt. Of, by gebrek van Rufma ^ 
kan diergelyke hoeveelheid van Operment ge¬ 
kookt worden met ongeblulle Kalk en water, 
tot een klomp , tot het zelfde einde. Beide 
deeze klompen kan men op het deel Imeeren 
en een minuut of twee op laaten leggen , en 
niet langer , op dat ze het vel niet befchaadi- 
gen , en het hair zal zoo gefield worden , dat 
inen het gemakkelyk met de hand kan afflryken ; 
waar na het deel met warm water moet ge- 
waflthen worden. Zomtyds hüisvefl dit On- 
gediert in de wynbraauwen , en zit zoo digt 
daar in , en teelt zoo flerk voort, dat het ; 

nood- ; 
(d) DigelHva. (c) UJccra. (a) Pediculi inguinalcs. S 
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Doodzaakelyk word die eenigen tyd dun ge- 
fchooren te houden , ’twelk in een döel zoo 
digt by de oogen liever verkoren moet wor¬ 
den , dan het gebruik van eenig by tend hair- 
wegneemend middel (b) ; hoewel veel minder 
kragtig tot het oogmerk , naardien het Onge- , 
dier te zomtyds zoo vaft zit, of zoo klein is, dat 
het de kant van het fcheermes voorby flipt. 

Zomtyds heeft ook een onvoegzaam gebruik 
van hair-wegneemendé middelen, de groejing 
van het hair in het vervolg belet, of een kaalheid 
van het deel veroorzaakt: in welk geval, en in 
alle andere gevallen van kaalheid, daar het hair 
weder begeerd word, de volgende mengzels 
kunnen dienftig zyn : 

9r. Jq, Hmgar. Sp. MelL ad uncj^.. Aximg. 
JJrfi unc]. 01. Rhod. gtt.viij. f, Mixtura^ om’er 
de kaale deelen tweemaal daags mede te be- 
flryken. Of 

Mell. Opt. Butyr. Amant, ad unc Axung. 
Urfi unc j. Balf. Peruv. dr. ij. 01. Nuc. Mofch, 
Macis per Expr. ad dr. JJ. m. in eundem finem. , 

TWINTIGSTE AFDEELING. 

Heete Gezwellen. 
. • —' ^ ~ •    -- -- ' ' '**’ 

ONTSTEEKINGEN (a) en 
HEETE GEZWELLEN(b). 

j. TJen OntfleeMng komt, als’er iets van 
ü rood flagaderlyk bloed in de kleine vaten 

(b) Depilatorium. (a) Inflammatip. (b) Phlegmon^. 
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Ilii Haat, wordende teffens geduurig gedrukt® 
door het ander bloed in deszelfs rondgaande I 
beweeging. Maar indien deeze ontfteeking 1 
verzeld is met een merkelyke zwelling in het I 
deel, word ze Pblegmone genoemd. 1 

O'^r- 2, Een ontfteeking of Pblegmone kan komen « 
zaak, in alle deelen van het lighaam, van een fcher- 1 

pe vogt 5 of iets dat het bloed itremt ; een 1 
bloedrykheid (c) of opllopping der Maand- | 
ftonden (d), fterke hitte ,, en fchielyke koude 1 
daar op volgende , of alles wat een itilftand | 
kan veroorzaaken in de hair-kleine flagaders (e), 1 
of de kleine vaten toefluiten. 1 

Kente- 3- 9p verpopping volgt er eene op- ' j 
kenen, fpanning, -blinkende roodheid, hitte, en klop- ,• 

ping in het deel, met een fchielyke pols, ' 
koorts, dorp, enz. en de toevallen allengskens^ 
aangroejende, kan een eenvoudige ontPeeking 
eindelyk eindigen in een verzweering (f), 
koud vuur (g), heet vuur (h), of, als het deel 
klieragtig i?, \n een Scirrus, 

Levens- 4. Laat de fpys hier dun en verdunnende zyn- 
wys. Verkoelende vogten, maar zonder zuur, .mo¬ 

gen vryelyk gedronken worden. 
Genee- Jn een beginnende ontPeeking is de ader- 

laating dienPig, en moet naar gelang herhaald 
begin, worden. Het bloed , in dit geval afgetapt, 

heeft gemeènelyk een witte , harde , dikke, 
taaje huit. Als de ziekte weinig is, zal ze dik- 
wils hier mede weggaan y of zotptydi^ ook van 
zelfs, door ontbinding. Wordende het Pil- 
Paande bloed, door de drang van het geen in 
beweeging was, voorwaarts gedreeven, uit de 

flag- • 

(c) Plethora.^ (d) Menfes, (e) Arteriae Capillares. | 
(f) Sippuiatio. (g^. Sphacelati®, (h) Gangraena. | 

I 



tiK GENEESKUNDE. 509 
flagaders, in de aders : en dit oogmerk kan 
veilig bevorderd worden door warme iloovin- 
gen en verdryvende fmeeringen. Als de ver¬ 
popping niet groot is , of langduurig, kan er 
een verzagtend purgeermiddel gegeeven , en 
de drift van het bloed verder verminderd wor¬ 
den door aftrekking (i) , gelyk door het ge^ 
bruik van blaaren , fontenellen (k) , draad- 
zweeren (1), enz. 

6. Als de zwelling vermeerdert, en tot ^Is 
zweeren neigt ^ laat dan alle uicloozingen vaa-.h^t tot 
ren, en bevorder de zweering (m), zoo 
als mögelyk is. Leg ’er ten dien einde op ^ ’ 
Ernpl DiachyL cum Gumm. , en als het doorge¬ 
broken is, laat het dan behandeld worden met 
Linim, ArccBi^ Tin^. Myrrh, ^ _ 

7 De ontfteekingen, komende in de beenen, Ontflee- 

of verzeilende de verzweermgen (n) in deeze 
I deelen, kunnen gebet worden met warme 
! melk, of andere dienftige ftoovingen. 
I Of liever 

T^. 01. Rofar. me \]. Camph. dr* j.JJ. om er 
‘ zomtyds de aangetafte deelen mede te befmee- 

ren. • Of ^ 
^. Ol. Chamam. me ].£. Sp. Lavend. Camp. 

\ dr. ij. 01. Süccin. dr.]. Camphor, dr.j^. Regin. 
: Hungar. dr. iij. m. 
! Na dat het met een van deeze befmeerd is, 

leg dan Lootzalf op het deel. Acjua calcis is ook. 
\ zeer dienftig in de ontfteekingen der beenen, 

gelyk de Aqua Phagcdaenica in deszelfs vei- 
zweeringen. 

8, Als deeze ziekten lang duuren, zyn 
be- 

(i) Revulfio. (k) Fonticulus. (1) Setaceum. 
(m) Suppuratio. (n) ülcera. 
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bekwaame purgeermiddelen van groote dienft i 
namelyk die uit Kwik voor de verzweeringen, 
en de Mineraale Wateren, met andere zagte 
purgeermiddelen (o) voor eenvoudige ontftee- 
kingen. In geval van kruipende verzweerin¬ 
gen (p) in de beenen, verzeld met on.tfteeking, 
is de volgende zalf uitnemend. 

Ung. Bafil Flav. unc jj. Praecipit. Ruhr, 
fubtiïiPer laevigati dr, vij. m. 

By elk verband moet de verzweering aange¬ 
raakt worden met EUx. Ppt, Spuit ’er, in ge^ 
ral van verzakkingen (q) , TmP^, Myrrh, in. 
En als de verzweering wel gezuiverd is, laat’er 
dan de Precipicaat uit, en verbind het alleen 
met de Bafilkon Flavurn, 

9. ’t Geen verder de inwendige geneezing 
van Ontfteekingen betreft, beftaat in het gee- . 
ven van vlugtige loogagtige (r) , gelyk ze ge¬ 
noemd worden, en flaapmiddelen *(s) , welke 
een kragt hebben om het bloed te verdunnen 
en te ontbinden , en het bekwaam te maaken 
om met gemak door de kleine vaten door te 
gaan. Maar daar de verftopping groot is, en 
waarfchynelyk door deeze middelen -niet zal 
verwonnen worden , is het beter nietmetal te 
gee ven , uit vrees van de toevallen te ver¬ 
meerderen *. 

ROOS 

(o) Cathartica. (p) Ulcus Phagedenicum. 
(q) Sinus, (r) Alcalia. (s) Opiata. 

Mén zou konnen twyfFelen , of de vlugtige Loog- 
zcuten in eenig geval der ontf^eeking mogen gebruikt 
worden : want derzelver werking is den omloop der 
vögten te yerhaaften , waar door het dikke, ’t geen in 
de vaten ftilftaat, dieper daar in gedreeven.. en dus de 
ontfteeking grooter gemaakt word. Beter fchynt hat 
verkoelincfft, verdunnende', en ontbindende njiddéien 

tc 
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ROOS (a). 

!• of St, Temis.Fuur is een ontflce- oni- 
king (b) , komende gemeenelyk van fchry- 

een heete fcherpè vogt in het bloed gehuis- 

veft, en veroorzaakt of door de opftopping^a^^^' 
van eenige noodzakelyke ukloozing , of door 
te fchielyke verkonding na hevige hitte, 
welke ziekte gemeenelyk verbranding genoemd 
word. 

3. De Roos is verzeld met hitte, roodheid, Ken 

en dikwils met een algemeene roode korft, 
kleine brandige puiften in het aangezigt, of 
andere deelen van het lighaam. Verbrandheid, 
geiyk zy het noemen, word onderfcheiden'van 
de Roos , door dat de toppen der puiften wit 
zyn, hoewel de gronden rood zyn. 

3. Deeze , zoo wel als de Roos , als ze in- Voorte- 
flaat, is in ftaat om een kwalyk geftelde koorts 
voort te brengen. 

4. Wyn word in deeze gevallen dienftig ge- Levens- 
oordeeld-, en vogtige fpyzen beter dan vafte. wys* 

5. Als een heete brandige vogt de oorzaak Genee- 
van deeze ziekten is, kan het dienftig zyn, na ^ing. 

dat 
(a) Eryfipelas. (b) Inflammatio. 

geeven , op dat ze gebragt zynde tot de plaats daar de 
ontlleeking is, de vaten mogen verflappen, zig tuffchen 
de verfloppende ftof indringen , en dus de losmaaking 
der ontfteeking bevorderen. Wat de flaapmiddelen be¬ 
langt, die behoeft men den Lyder niet te onthouden, 
na dat men door aderlaating, en andere middelen, zorg 
voor hem gedraagen heeft. Maar eer dit gefchied is, 
moeten wy geene flaapmiddelen geeven , op dat wy door 
het doof gevoel van den Lyder niet bedroogen worden, 
en de ziekte minder agten, dan we tot beft van den Lyder 
moeten doen. 

/ 
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dac de puiften een dag of twee tjn uitgekö^ 
men, die aan te raaken met inkt, en te behan¬ 
delen als Douw-wurm (c) of Springend Vuur (d); 
en als ze beginnen te verdunnen, twee of drie 
purgeermiddelen te geeven. Als deeze manier 
de gewenfchte uitwerking niet heeft, kg dan 
een blaas-trekpleifler (e) , en open naderhand 
een ader. In zommige zoorten van deeze 
ziekte , komen verkoelende uitwendige mid 
delen beter te pas dan andere , gelyk üngi. 
DiapomphoL 01, Sambuc, Rofar,, maar dan 
moet de Lyder tefFens gepurgeerd worden, uit 
vrees van de vogten in het bloed te dry ven y 
waar uit een koorts, of andere gevaarlyke ziek¬ 
ten komen kunnen. Zie pag, 499, 500. 

VERBRANDING en VER- 
BROEJING. 

Om- 
fchvy- 
ving en 
oorzaak. 

Ken te- 
kénen. 

i,‘T^e Vefhrandïngen zyii van verfcheideii- 
JL/ zoorterf , en kunnen voortkomen, of 

onmiddelyk van het bloote vuur, ©f eenig vogt 
daar door heet gemaakt ; gelyk water, olie, 
pek, gefmolten metaalen > enz. en dan worden 
ze gemeenelyk genoemd Ferhroejingen; van aan- 
gefteeken buskruid, of van donder en blikzem : 
en deeze alle kunnen of het geheele lighaam 
aantallen , of een geheel lid, of een byzonder 
deel van het zelve. 

2. Als het lighaam door gemeen vuur ge¬ 
brand is, volgt kr gemeenelyk hitte, fpanning, 
pyn, ontfleeking, blaaren, een korllige roof, 
en de deelen worden lootkouleurig , blaauw, 
of zwart 5 en neigen naar de verflerving: 

maar 
(c) Aéhores. (d) Herpes, (e) Veficatorium. 
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inaaf als het door blikzem gefchied , hoewel de 
Lyder daar door gedood word, is ’er gemeenelyk 
geen teken van gemeene verbranding, en de 
kleederen zyn zoo veel niet verzengd; weshal- 
ven het leven, in dit geval, in een oogenblik 
fchynt uitgeblufi te worden, eer het vuur, of 
wat ook oorzaak van die fchielyke dood zyn 
mag , tyd heeft om in die. uitgellrektheid te 
werken , of de kragt van gemeen vuur te 
oefFenen. 

3. Als de Branding groot, diep, korftagtigVoorce* 
of langduurig is , en omtrent de oogen komt; keneïs. 
inzonderheid als ze veroorzaakt is door bus¬ 
kruid of gefmolten lood ; als de deelen lootkou- 
leurig , blaauw , of zwart worden ; en als ze 
komt op een pees (a) , band (b), enz. is de 
geneezing moejélyk , en gemeenelyk met ge¬ 
vaar verzeld. 

4. De levenswyze moet hier gefchikt zyn Levens» 

naar de inwendige ziekten die ’er veroorzaakt 
worden. 

5. Als de toevallen een koorts dreigen , is 
het dienffcig ader te laaien, en als de Lyder 
een kwaad geftel van lighaam heeft, zyn ’er 
weinige purgeermiddelen noodzakelyk om de 
geneezing te bevorderen. Als ze met groote 
pyn verzeld is , moeten wy pynhillende mid¬ 
delen (c) geeven. 

6. Als de Branding groot of algemeen is, laa- 
ten dan alle de deelen eerft' gebet worden met 
Sp. Vin. Camphor.; en leg ’er naderhand op fyn 
linnen, gedoopt in het volgende fmeerfel; en 
herhaal het verband dagelyks. 

9:. OL Lini # j. Üng. Samb.' MelL opt. aa 
K k unc 

(a.) Tendo. (b) Ligamentum. (c) Opiata, 
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unc iv. VitelL ovor, No. iij. Pulv. Cerujf. Plumh, 
uflL PomphoL ad unc ij. OL Rofar. et LiliouAlb.ad 
q ƒ ƒ. Linimemum. 

Zommigen gebruiken alleen Lyiizaadolie, 
voor de eerfle twee of drie dagen, en anderen 
het wit van een ei, om ’er het vuur uit te haa* 
len, gelyk zy het noemen ; en verbinden het 
naderhand met üng. Alb. Camphor, en Populeum 
te zamen vermengd. Maar indien de branding 
diep is, moet ’er Linimentum Arccei of Bafiücon 
Flavum by gedaan worden. 

Ingroo. 7- Net volgende is een dienflige Zalf in ge- 
te ver- val van groote verbrandingen , daar op gelegd 
din^^en Lynzaadolie een dag of twee 

^ is gebruikt geweeft. 
i^. Ung. Alb. Deficcat, Ruhr» Nutrit. Nicotian^ 

Diapomph. ad unc ij. Sambuci unc iij. Mell. opt. 
unc iv. Fitell. ovor. No. iij. Tutice ppt. Lap. Cala~ 
min. ad unc ij. Camphor, unc]. 01 Olivar. q.f. ut 
f. Liniment, cui, Ji adujiio profundius lat et, adde 
Liniment. Arecei unc iij. Balf. Peruv. unej^. 

In klei- 8. Als ’er een kleine Verbranding komt aan 
ne. byzonder deel, is men gewoon het deel een 

genoegzaame tyd digt by het vuur te houden, 
zout of uyen daar op te vryven , of inkt 
daar op te leggen. Maar ’t is beter daar op te 
leggen een pap, gemaakt van Uyen, gemeen 
Zout, Lynzaadolie en Geruis. DeeZe manier 
word geoordeeld het vuur ’er uit te haaien, en 
de oorlprong van blaaren te voorkomen : en ’t 
is zeker dat zulke dingen in een verfche Ver¬ 
branding dienft doen. 

Verzeld 9’ blaaren komen , moeten ze ge¬ 
in et opend en de heldere vogt , die ze bevatten, 
blaaren. uitgeloosd worden ; befmeer daar na het deel 

met wat Olyvenolie , en leg ’er eindelyk op 
linnen 
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lihnen doeken, gedoopt in het fineer zei b o veil 
. Voorgefchreeven of in het volgende: 

Üng. Diapompb, unc ij. Alb. Deficcat, Ruhr, 
’aa unc ]• Lap, Calamifi, Püh, ünc OL Lilior, 
Alk Linimentum. 

Als het wat meer züivérende vereifcht word 
1^. MelL opt. Liniment, Arccei Ung, Bafüic, Flav, 

■ad unc ]. Balf,Peruv. unc^ m, f, Unguentum, 
’t Is opmerkelyk, dat de fmeeringeri, gemengd 

met opflurpende middelen (d), als Lapis Cala- 
min, Pompholy^^ &c, dit oogmerk beter beant¬ 
woorden , dan die zeer fmeerig óf olieagtig 
zyn. 

Iö. Vóof de fchieiyke üitwerking vaii donder 
bfblikzem, te voren gemeld, is’er tot nogtoe 
geen geneezing bekend, maar het kan dienffig 
zyn den Lyder aanffconds in koud water te 

j werpen. , . . 
j II. Gebruik voor de korftige rooveri,, die^otUise 
I zomtyds de Verbranding bedekken , het vol-^*°°'^‘^^‘ 
I gende ettermaakend middel (e). 
j Ung. Nicotian. Liniment. Arccei Ung. Diapomph, 
I ad unc ij. Vitell. óvi No. j. Balf. Perux). dr. ij. m. 
I Leg ovor het verband een pleiflér van Dla- 
\ chylofi Simplex. / 
I 12. Als de zweer langduurig en diep is, ge- Als hefc 

i bruik dan het volgende fmeerzel: 
i Cerde Flav. Refin. Flav. Picis Burgund ad 

unc ix. Gumm. Elemm. unc iv. 01. Olivar. unc^i]. 
Solve Simul u. f. Linimentum., . 

Na dat de wond behoorlyk niet vleefch be¬ 
groeid is, maak ’ef dan een lidteken op met 
Ung. Diapomphol. en Defucat. Ruhr. ad. 

K k 2 13. Dë 

(d) AbCoirbentia, (e) D'igefdviitti. 
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Aan de 13* De Branding komende aan de vingers 

vingers of toonen , moet het geen 'er op gelegd word 
niet zeer aantrekkende zyn, uit vrees van een 
zinking van vogten op het deel te brengen, die 
op de peezen kan vallen. Derhalven moeten op- 
droogende en opflurpende middelen hier vryer 
gebruikt worden , en indien 'er verzweeringen 
komen tuffchen de vingers of de toonen , 
moeten 'er doeken , gedoopt in een dienffcig 
fm eer zei, of anders een pleifter , tuflchen ge¬ 
legd worden , om derzelver zamengroejing te 
beletten. 

Als een 14. Als een pees aangetafl:, of door bran- 
gSl^is' bloot gelaaten is; moet men groote zorg 

' draagen om die zoo na in baar natuurlyke plaats 
te brengen als mogelyk is , en ze daar door 
cenige dienflige kunft: te houden; naderhand 
moet Balfam, Feruv, Sp. Fin. of Tind;. Myrrh. 
by elk verband gebruikt worden , om alle 
kwaade uitwerkingen van de lugt daar op voor 
te komen; en de ettermaakende middelen moe¬ 
ten in dit geval niet te flerk zyn, op dat zy 
derzelver zamenftel niet verteeren. Laat het 
verband hier altyd warm gemaakt, en'er voor 
het vuur opgelegd worden. 

15. In geval van heet vuur (f) .of verfler- 
ving (g) door de branding, moet het deel dik- 
wils gebet worden met Sp. Fin. Camphor., waar 
in, om het des te meer prikkelende te maa- 
ken, naar gelang de Siliqua Hirfuta kaa getrok¬ 
ken worden. 

1(5. Verfcheiden Brandingen, inzonderheid 
de'oVgen buskruid, en komende in de oogen, en de 
van bus. kwaade kouleur die zy veroorzaken , zyn dik- 
kruid. -wils 

Verzeld 
met 
koud 
vuur. 

Bran¬ 
ding in 

(f) Gangrasna. (g) Mortificatio. 
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wils langduurig. Linnen doeken , gedoopt iii 
een mengzel van gelyke deelen van Brandewyn 
en gemeene of Lynzaadolie, met omtrent een 
tiende part Balf, Perm. , en tydig daar opge¬ 
legd 5 kan een dienftig middel zyn om de kwaa- 
de kouleur voor te komen of weg te neemen, 
en teffens bevordert het de geneezing Maar 
alles wat de zweetgaten (h) te veel belemmert, 
of de doorwaalTeming (i) van het deel verhin¬ 
dert, is ondienftig. 

de F Y T (a). 

is een pynlyk gezv/el , komende Om- 
JL^ aan het einde van de vinger ; welks 

vogt zomtyds zoo fcherp is, dat het de peezen, 
de zenuwen, het beenvlies (b) of ook het been 
zelf verteert. 

I Deeze vogt ligt of tulTchen de gemeene dek- 
h zeis, óf tuffchen het beenvlies en het been. 

2. Deeze gezwellen kunnen voortkomen van Oor- 
i- delteek van eenig fcherppuntig werktuig; maar zaak- 

i dikwils komen ze van eene inwendige oorzaak, 
: gelyk byzonderlyk van een dunne fcherpe wei- • 
I agtige vogt (c) op het deel nedergezet. 
I 3. De pyn is in deeze gevallen gemeenelyk 

zoo hevig, dat ze den T.yder buitengemeen 
flapeloos maakt , zynde verzeld met een ont- 
fteeking en klopping: en als de vogt diep ligt, 
verfpreidt zig de ontfleeking over de geheele 
hand of arm, en de pyn veroorzaakt een koorts. 
Eindelyk breekt het gezwel open , en ontlail 

,cen vogt die gemeenelyk weiagtig is. 
Kk 3 4.Hoe 

(h' Pori. (i) Perfpiratio. 
(a) Paronychia. (h)PerioilcuJu (c)Hura.A 
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4, Hoe dieper de vogt ligt, hoe erger de toe¬ 

vallen Z3^n, en hoe gevaarlyker. De pyn, ontfiee- 
king en koorts, zyn zomtyds hier zoo hevig ge,- 
weeft, dat ze doodelyk geworden zyn. ' 

5, Als de koorts of ontfteeking groot is, of 
men het. dieiiftig oordeelt het gezwel te doep, 
verdwynen , kan, de aderlaating in het begin 
gebruikt worden: en een blaastrekpleifter (d), 
op de nek gelegd, zal, niet opzigt op de koorts, 
dienftig zyn. ' Om het gezwel in deszelfs eerfte, 
opkomft te doen verdwynen , pryzen zommigen 
voor een uitwendig middel , de vinger in ge¬ 
meen heet water te houden, of in dat van een 
Smits oven, om hem daar in te houden, zoo lang 
als mogelyk is, en de behandeling vericheiden 
reizen te herhaalen. Maar het fchynt veiliger 
weg te zyii het gezwel tot zweering (e) te 
brengen : ten welken einde het dienftig is, 
daar wat Terebinthyn, of Schoenmaakers wafch 
op te leggen : maar. deeze brengen dikwils een 
groote zinking op het deel door haa.re aantrek¬ 
kende kragt, en vermeerderen daar dpop zeer 
de toevallen. Leg ’er derhalven, als de pyn en 
ontfteeking groot zyn , liever een yerzagtende 
pap of een pynftillende zalf op, 

6, Micae Fanis Alb, uncÏY, Far in, Fahaf. 
Lablis_ Faccin q.f. Coque et fiib finem Coblionis adde 
Croci Anglicani tninutijfimé incifi dr. Jj, ƒ. Cata- 

' Als de pap moet vernieuwd worden , kan het 
dienftig zyn het deel met de volggende zalf te. 
befmeeren. 

F/. Ung, Diaith, Nervin. ad unc j. Sp. Fin. 
Camphor, dr. ij. Opii gr. v, m.f. Linimentum. 

^ ‘ ^ ' ■ 7. Geef 

(d.) Veficatorlum. (e) Suppuratip. 
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7. Geef in den tuflchentyd inwendig dien- 
ftige flaapmiddelen (f) om de ruft te veropr- 
zaaken, door welke middelen een koorts kan 
worden voorgekomen. Maar als de pyn en ont- 
fteeking dragelyk zyn, kan het genoeg zyn daar 
alleen op te leggen EmpL de Muciïagin of DiachyL 
cum Gummi Of, als het in weinige dagen niet 
zweert, gebruik dan een ontbindende pap (g). 
Als de vogt diep ligt, ’t welk men weeten kan 
uit de hevigheid der toevallen, en deeze mid¬ 
delen niet helpen om het gezwel door te bree- 
ken i moet hét met een Lancet geopend wor¬ 
den 5' op dat het anders dp peezen niet verteere. 
Na dat het dus geopend , of van zelfs open¬ 
gebroken is , verbind het dan met Liniment, 
Arccei^ gemengd met een weinig TinSt. Myrrhae 
of EUx. Ppt,, en leg over het verband EmpL 
DiachyL eurn Gummi. Als dè vogt wel ontlaft is, 
en de toevallen verdwynen , gebruik dan , in 
plaats van het voorgaande verband en pleifter, 
CJng. DiapomphoL en DiachyL Simplex. 

WINTERHANDEN en 

KAKHIELEN, 

I. T%e fVinterhanden zyn kleine roode blinken- Om- 
X-x de gezwellen , wordende gemeenelyk 

gezien aan de vingers , toonen , of hielen; 
maar niet komende tot eenige groote hoogte. 
Als deeze gezwellen op de hielen openbreeken 
worden ze Kakhielen genoemd. 

2. De oorzaak van deeze gezwellen of ont- Oor» 
fteekingen fchynt te zyn koude , ,de vaten za- 

K k 4 men- 

(f) Opiata, (g) Cataplasma Refolvens. 
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mentrekkende, daar de omloop van het bloed 
maar flaauw is, waar op een ffililand volgt ih. 
de kleiner vaten ; en de hinderpaal duurende, 
en nog nieuw bloed naar het deel komende^ 
worden de vaten aliengskens opgefpannen , en 
berllen eindelyk, ’t welk Kakhielen veroor¬ 
zaakt. 

3. Deeze gezwellen worden zelden gezien, 
dan alleen in de winter. Aan de vingers komen 
ze in bulten, omtrent van grootte zynde als 
een Huiver, maar zomtyds kleiner, engetnee- 
nelyk zyn ze rood, hoewel ze naderhand loot- 
kouleurig of blauw worden y en als ze dan op 
de handen doorbreeken worden ze klooven ge¬ 
noemd. H Is opmerkelyk, dat ze zelden door¬ 
breeken op de toonen. 

4. Deeze gezwellen , hoewel met geen ge¬ 
vaar verzeld , zyn pynelyk en zeer laftig, en 
in zommige menfchen duuren de Kakhielen den 
geheelen winter. 

5- tis gemeen de Winterhanden én toonen 
te walTchen met warme pekel, pis, enz. maar 
warme Eau de la Reine en Sp, Vm. Camphor., met 
een fpons gebruikt , zyn veel beter. * Het 
fchynt zeer dienftig, het HilHaande bloed met 
een Lancet uit te laaten , en naderhand een 
purgeermiddel of twee te geeven. In de ge- 
neezing van Kakhielen gaat niets boven Ung. 
Dejlccat. Ruhr, of Eiapoinpbol,, gemengd met een 
weinig Campher, en gebruikt tot de verbanden 
met Empl. de Adinio, of DiachyL SimpL, gevreven 
m^t olie van roozen, om te dekken, 

E E 
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EENENTWINTIGSTE 
I 

A F D E E L I N G. 

BJoedftortingen (a}. 

BLOEDEN UIT de NEUS, 

I. gebeurt dik wils , dat’er veel bloed 
JL-Ldruipt, of vloeit uit de aders of flag- 

aders der neusgaten. 
, 2. Dit kan voortkomen of van een al- oor- 

gemeene bloedrykheid (b) ; of te groote vol- zaak: 

heid enopfpanningder vaten, welke, eindelyk 
wykende , het bloed toelaaten door haare uit¬ 
einden door te gaan ; of anders, het bloed te 
dun of te fcherp wordende, kan het zonder 
eenige zoodanige opfpanning ontfnappen. Zom- 
tyds kunnen ’er ook verzweeringen (c) in de 
neusgaten zyn, die gelegenheid tot deeze vloe- 
jing geeven, door de vaten fluk te byten. En 
wederom , koortzige ziekten , flerk drinken ^ 
hevige beweegingen, of hartstogten kunnen die 
veroorzaaken. Eindelyk kan het komen van de 
opflopping van eenige noodzakelyke uitloozing, 
als byzonderlyk van de vloed der Maandflonden 
of Aambeien (d), enz. En dikwils komt’er een 
wedefkeerende (e) neusbloeding in zommige 
jonge en zwangere vrouwen. 

3. Als deeze blöedftorting voortkomt van de ^ente- 
aders, is het bloed van een roodagtigekouleur, keneaf 

Kk 5 heh 
(a) Haemorrhagiae. (b) Plethora, (c) ülcera. 
(d) Haemorrhoides, (ej Periodica, ' 
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hellende naar. het bruin , dik , onzuiver en 
langzaam vloejende : maar als het van een 
llaguder is , is het heet , bloozend, dun , en 
fpringt met kragt uit. In bloedryke en uitge¬ 
mergelde geitellen , daar de bloedvateiT zwak 
zyn, het Moed dun, fcherp, bytend, of ver- 
fneld in zyn beweeging, is de bloedftorting ge- 
meenelyk groot; in welk gevd'^er gemeenelyk 
een iterke klopping is in de ilaapbeens flag- 
aders (f ), een roodheid in de wangen en oogen, 
pyn in het hoofd, en dikwils een koorts, be- 
zwyming (g) of flaauwte. 

Voorte- 4. ’t Is klaar, dat een bloedvloejing van een 
j^enen. flagader met meer gevaar ver ze ld moet zyn, 

dan die van een ader; maar van zelfs komen¬ 
de uit een van beiden, in het midden van een^ 
koorts, is ze gemeenelyk fcheidende en heil¬ 
zaam ; hoewel ze in ’t begin der ziekte voor 
geen goed toeval gehouden word : maar als ze 
wederkeerig komt, en aan het geitel hebbelyk 
fchynt te zyn ; als ze komt op de opitopping 
van andere uitloozin^en , en de veelheid 
niet groot is, word ze voordeelig geoordeeld, 
maar ds de Lyder bloedryk (h) is , of iterk 
drinken is voorgegaan , is het gemeenelyk 
moejelyk die te itoppen. De koorts, moeje- 
lykheid van ademhaaling , of diergelyke ziek¬ 
ten , komende op een neusbloeding , is een 
kwaad teken , en kan dezelve des te langer 
doen duuren; en als ze langduurig is, brengt ze 
gemeenelyk een kwaade geiteldheid (i) of wa- 
terzugt (k) voort. 

Levens- 5. De ipys moet in dit geval verkoelende, 
dun, 

(f) Arteriae Temporales, (g) Syncope. 
(h) Piethoricus. (i) Cachexia, (k) Hydrops. 
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dun i en balzemagtig zyn; de beweeging wei¬ 
nig of zeer matig , maar de flaap moet toege- 
geeyen worden. Melk en water fchynt een 
dienftige vogt te zyn , of water met Limoen- 
zap en een weinig Franfche wyn en zuiker, 
gerftewater , ryflwater , enz. Als de Lyder 

! veel gebloed heeft, kan een glas roode wyn toe- 
geftaan worden ; ten minften met water ge¬ 
mengd. De TinSt, Rofar. Ruhr, kan naar belie-, 
ven gedronken worden ; maar welke vogten 
pok .gegeeven worden, de Lyder moet die koud 
drinken. Als het bloed te. dun of te fcherp is, 
laat dan fchraapzel van hartshoorn gekookt 
worden in de vogten die men gebrpikt, of wat 
Arabifche gom of tragakant daar in gefmolten: 
en in dit geyal zyn broodnat (1) en geleyen zeer 
dienftig. 

I 6. In onmatige neusbloedingen zal de ader- Genee.- 
; laating dienfligzyn, by wyze van afleiding (m); zing 
: en tot dat einde word ze zomtyds belafl: tedoenF’ 
; opAe yoet, hoewel derzelver uitwerking zoo^ 
■ fpoedig of zeker niet is, als inde armcff krop- 

ader : en als de bloed flor ting (n) nog duurt, 
i kan de aderlaating naar gelang herhaald worden, 

of een.s in vierentwintig uuren, als de kragten 
des Lyders dat willen toelaaten. 

7. Geef een.flaapmiddel (o) na de, aderlaating, 
welk geoordeeld word de fnelheid yaii het 

bloed te fluiten. 
Aq. Flantag.'unc ij. SaL-Rrunelhdr.], Laiid.^ 

! Londïn, gr. Syr. Llmon. unc^f^. Sp. Vitriol, gtt. xiy 
m.f. hauftus, aanftonds na de aderlaating te nee- 
men, en naar vereifch van zaaken te herhaalen. 

(1) Panada, (m) Rievulfio, (n) Haemprrhagia, 
! {o) Opiata. 
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’t Is gemeen in deeze ziekte azyn door de 

neusgaten op te fnuiven, en de flaapen (p) 
van het voorhoofd daar mede te betten, een 
band te binden aan de uiterfte deelen, ver- 
kensmift op de neus te leggen , of de poejer 
van gedroogde padden, enz. Maar deeze din¬ 
gen aan het gemeen overlaatende , laat men 
eeril opmerken dat de Lyder ftil gehouden 
worde, en, als hetmogelykis, zonderbewee- 
ging , en overeind , alleenlyk het hoofd een 
weinig hellende. De dingen dus gefchikt zyn- 
de, kan ’er iets van het volgende met een pen 
in het bloedende neusgat geblaazen worden. 

8. 9^. Pulv, Gallar. Thuris y Sang. Dracon. Atum. 
Crud. BoU Armen, ad dr. j. SaL Nitr, Vitriol Alb. 
Telar. Aranear. ad fcr. ij. m. ƒ. Pulv. 

Een Steekwiek, gedoopt in azyn-water, en 
naderhand in dit poejer gerold, kan ook in het 
neusgat gefteeken worden ; maar iets geddopt 
in de yolgenge fmelting , kan daar met meer¬ 
der veiligheid aangelegd worden. 

9. Sal Nitr. dr. ij Aluniin. dr. j. Aceti opt. 
Aq. Galeis ad me], m.f. folutio. 

Of 
Vitriol. Alb. Sal. PruneU. Sal. Ammon. Crud. ad 

dr.]. Saeeh. Saturn, dr. i]. Atrament. optimi une ij. 
Aceti Vini Alb. Aq. Stypt. ad unc ].f. folutio. 

Als de bloedflorting door het gebruik hier 
van ophoudt, moet de laatfte prop niet te fchie- 
lyk weggenomen worden; of laat ’er een nieu¬ 
we gebruikt worden op het wegneemen van de 
eerile, voor eenigen tyd : maar als ze nog al 
duurt, leg dan geduurig nieuwe, zes óf zeven 
in een uur, om dé inftorting voor te komen, 

welke 
(p) Teiiipora. 
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welke men, inzonderheid twee of drie dagen 
daarna, vreezen moet. Dit niet helpende, 
moeten ’er middelen van fchroejender natuur 
gebruikt woMen. 

10. 9:. Aceti Fin, Alb, Atrament, opt, ad dr, 
Vitriol, Roman, dr, ij. m. ƒ. folutio in eumden ufurn. 

Verkoelende fpoelingen kunnen ook bekwa- 
melyk gebruikt worden voor het hoofd en de 
omliggende deelen. 

Oxycrat, ^ ij. Sacch, Saturn, uncj^. Sal, 
Nitri dr, \], m. 

Hier mede kan het hoofd gebet, en door 
middel van een fpons geduurig vogtig gehou¬ 
den worden. Een vporzigtig gebruik van kou¬ 
de baden kan insgelyks aangeraaden worden; 
zorg zynde gedraagen om het hoofd eerft onder 
te dompelen, en naderhand koel te houden. 

Maar de inwendige middelen moeten, ge- 
I duurende het gebruik der uitwendige, niet na- 
: gelaaten worden. Laat de volgende bolus en 
' Amandeldrank (q), gebruikt worden, zoo ras 

als ’t mogelyk is. 
11. ConfeS;, Fracafi,/ M.fcr,], Sang. Dra- 

con Lap Hcemat, Terr, Japon. Pulv. Rhaharb. Sacch, 
Saturn, adfcr. J Syr, de Rofis Siccis q.f. m. f, bolus, 
om de vier of vyf uuren te'neemen met eeii 
dronk van de volgende Amandeldrank. 

9:. Gumm, Arab, unc j, Rafur. CC. dr. vj. Coque 
in Decobè. Hord. q.f. Colat, ij.JJ. Affimde fuper 
Sem. iv. Frig. Maj. Contuf ad dr, ij. Sem. Papav, 
Alb> Amygd. Dula. Excort ad unc j. Iterum cola 
ei adde Syr. Limon, q, f f, emulfio, om ’er ook zes 
lepels naar believen van te drinken met vyftig 
droppels Sp, Nitr, Dukis, of veertig TM, Terr, 
Japon. 12, 

(q) Emulfio, 
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ï^. Klyfteerén zyn ook leer dienftig om het 1 

iighaam loslyvig te houden; als veroorzaakende I 
veel minder beroering aan het bloéd, dan een I 
purgeermiddel met de mond genomen. ^ | 

Decoëi, comm. Oylter* unc xij. EleB. Leriit. | 
Syr/Rofar. Solut. de Spina Cerv, ad unc y: Sal. Ca- 1 
ïhart. Amar. uncy^, Sal PruneïL dr, j. Laud, Ltq, :| 
gtt, Xxx. nt. f. enema pro re nat a injiciendum, 1 

Als ze 13. Maar als de' blgedflorting (q) klein eii :: 
klein isi de Lydér van een grof lighaams geftel is, kan 

een zagt purgeermiddel dienftig Zyn. • 
Rhabarb, incif, Sence opt, aa dr,].$^, S'èm, 

Fanic, Dulc, dr. j. Aq. Fiantag. unc vj. Infunde .. 
fmul calide et colat unc iij. adde Syr. Kofar. folut, 
dr. vj. Sal Prunell dr.g. Sp. Nitr, Dulc, gtt. xxx. 
m. f. pptio, ’s morgens te neemen, en naar ver-' ^ 
eifch van zaaken te herhaalen; 

Geef den volgenden avond een flaapmiddel(r). 
Aq.Germin, Ouercus unci], Cinnamten.uncy, 

Sal Prunell dr. y^yr, Linïon, unc£. Laud. Lon- 
din. gr. y£^ m. f. haujius, tegen den nagt te 
neemen. 

14. De volgende zaméntfekkehdé poejefs en 
drank (s) kunnen ook gebruik hebben. 

Pulv. Alum. Rup. Sang. Dracon. Sal Pru- 
nelL Boli Armen. Gumm. JVagac. ad dr. j. Saccb. 
Saturn, fcr.y m. f. Pulv. in vi. Cbartas dividend. 
óm’er één, om de vier of vyf uuren, te neemen 
met een lepel van de volgende drank, en’er 
drie lepels boven op te drinken. 

Aq. Fl Samb. Mèntb. Cinnam. ten. Acèti Fin. 
Alb. ad unc ij Syr. e Corall unc y m. ƒ. Julap., ^ 
om ’ér ook zomtyds drie lepels van te neemen 
met dertig droppels TinSt. Antipthif. 

Of 
(q) Haemonhagia, (r) Paregoricum. (s) julapiamc 
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Of 

iji Gümm, Arab, dr. ij. BoU Armen. CoralL 
Rubr. ppt. Sang. Drdcon. Sal Nitr. ad dr.]. Crocl 
Martis adjlring. Terr. Japon. Sacch. Saturn, ad.fcr. 
Syr. Cydon. unc ],£. Aceti Vin. Alb. unc ij. Aq. 
Rofar. Rubr. Mentb. ad unc iij. 01. Vitrioli gtt.vy 
m. om alle vier uureri twee of drie lepels te 
neemen, of naar vereifeh van zaaken, het vat 
eerft gefchud zynde. 

I (5. Maar als alle de liiiddelen, tot hier toe 
befchreeven, kragteloos zyn om de bloedftor- 
ting te floppen, en het leven van den Lyder in 
gevaar is , dan moet een Werkelyk brandy- 
zer (t) , als het mogelyk is , door middel van 
een pyp, gebragt worden tot het bloedende vat 
in het neusget. 

17. Als het bloed te dun of te Weiagtig, eh Ineen 
de Lyder van een uitgemergeld geflel, en door^^^se- 
hoeft ontruft is, moeten Arabifche Gom enSf'‘* 
Tragacant, en Rad. & Herb. 'Alth., ^c. ge- ’ 
kookt of gemengd worden met de vogten die 
hy drinkt. 

18. Als de bloedflorting voortkomt van flerk 
drinken , mag de aderlaating vrycr gebruikt 
worden; zoo dat, als de kragten of geflel het 
toelaaten, een pond bloed, of meer, met voor¬ 
deel door deezen weg kan uitgelaaten worden. 
Ruflmaakende dranken zyn hier ook dienflig, 
inzonderheid daar Laudanum Londinenje in komt. 
En het zal ook nuttig zyn van buiten verkoe¬ 
lende vogten te gebruiken. 

19. Als ’er een koorts de bloedflorting verzelt^ Als ’er 
moet die verzagt worden door aderlaating, 
flaap, en verkoelende middelen, inwendig ge- 

briiikt 
(t) Cauteirium Aéluale. 

I 
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bruikt zoo wel als uitwendig. In geval vati 
neêrflagtigheid der geeften of flaauwte, doof! 
een groot verlies van bloed , zoo geef hoender- 
nat, waar in gefchaafde hartshoorn gekookt is, 
dienftige geleyen, en nu en dan een glas roode 
wyn en Water. 

20. Als de vloejing wederkeerig is , en het 
gellel het kan Tyden , of fchynt te vereifTchen, 

keerigis. nioet deeze ontlaffcing geenzins fchielyk geflopt 
worden, ten minden niet zonder eenige andere 
uitloozing te vermeerderen ; en dan kunnen 
zulke middelen veilig gebruikt worden , als in 
de algemeene geneezing zyn voorgefchreeven. 
Dus ook als ze voortkomt van de opflopping 
van eenige nutte of nodige uitloozing , moet 
die weder voortgezet Worden ; maar als dit 
niet veilig gefchieden kan, voor dat de bloed- 
ffcorting geflopt is , moet men eerfl een ge- 
noegzaame hoeveelheid van bloed laaten weg- 
loopen, als een eveiiwigt tot opflopping van de 
andere uitloozing. 

Van op- de opflopping der Maandflonden (v) 
flopping of Aambeien (x) eene matige neusbloeding 

veroorzaakt, moet die niet beteugeld worden, 
ftmiden geval ze te lang duurt, zullen ader- 
enz. ’ laating en een zagt purgeermiddel of twee 

dienflig zyn. 
In zwan- 22. In zwangere Vrouwen is deeze ontlafling 
gere dikwils voordeelig, en vereifcht alleen fchraale 

dunne fpys. Maar als ze een kwaad geflel (y) 
of waterzugt (z) veroorzaakt, moet men een 
by zonder opzigt hebben op deeze ziekten. 

BLOED- 

Vfou 
wen. 

(v) Menfes, (x) Haemorrhoides» (y) Cachexia, 
(z) Hydrops. 
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B L O E D B R A A K I N G. 
\ 

BloedbraaUng kan vooi'tkomen van de Oor» 
JL/ zelfde oorzaaken , als de Neusbloeding, zaak. 

gelyk ook van wonden ^ ettergezwellen (a) of 
kwetzuuren in de maag. 

2. Deeze Braaking komt alleeii op byzon-Eente-- 
dere tyden , en in de tuffchentyden blyft dekeneii!» 
kwyl van dezelfde kouleur; doch niet geverfd 
met bloed. Het word gemeeneiyk met zoo veel 
gemak uitgeioosd, dat wy genegen zyn te on- 
derfbeilen, dat het uit de longen komt: even¬ 
wel gevoelt de Lyder , voor de Braaking, een 
wigt of zwaarte in zyn maag ; en als de vol¬ 
gende uitloozing groot is, ziet men gemeene¬ 
iyk een gezwel in het deel. In dit geval is ’er 
nog hoeft , nog kortheid van ademhaaling; 
maar de vuiligheden zyn gemeeneiyk met bloed 
geverfd , of anders worden ’er zwarte kluiten 
teffens met dezelve uitgeioosd. En deeze te¬ 
kenen toonen dat het bloed van de maag 
komt, en niet van de longen. Als’er een ver- 
zweering (b) of fcirreusheid in de maag is, 
word ’er zelden , ten zy de doorvreeting (c) 
groot is , eenig bloed door Braaking opgewor¬ 
pen ; maar de vuiligheden zyn gemeeneiyk daar 
mede geverfd. 

3. De Bloedvloejing in de maag, als ze gr'oot Voorre¬ 

is , veroorzaakt dikwils een fchielyke dood : 
maar als ze van uitwendige kneuzingen komt, 
is ze minder gevaarlyk , inzonderheid als de 
bloedflorting matig is , en voortkomt van de 

LI- 

(a) Ab^fcefTus. (h) UIcus, (c) CGrr.jfio. 
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de opftopping van andere nodige uitloqzingen i 
als Maandftonden (d), Aambeien (e), enz. 

Levens- 4. Alle moutige vogten moeten hier vermyd, 
en de vogten, die men gebruikt ^ koud gedron¬ 
ken worden. Een glas roode wyn, met koud 
water gemengd , kan toegeftaan worden. De 
Lyder moet koel en volkomen in ruft gehou¬ 
den worden. Zyn voornaamfte vogt moet 
zyn Tin^, Rofar. Ruhr, Amandelmelken (f) 
zyn ook dienftig, of melk met water, waar in 
Rafur, CC Rad» Biftort» Conf» Rofar, Ruhr, Conf, 
Fracafi., Sc. gekookt zyn. Geleyen en fmel- 
ringen van Arabifche Gom en Tragacant zyn 
ook dienftig, zynde gemengd of met dienflige 
zamentrekkende middelen , of gegeeven met 
een nuttig verdunnend vogt. 

Gence- 5* Als de Lyder niet te veel verlooren heeft , 
zing in’t kan de geneezing begonnen worden met de 
alge- aderlaating , welke gevoeglyk eens in vieren- 

twintig uuren kan herhaald worden, voor drie 
of vier dagen, tot agt oneen. 

In den tuflehentyd 
Terr. Japon. Lap. Hmmat. ad fcr. j. Conf. 

Prunell. Sylv. Jcr. ij. Balf. Perm. gtt. v. Syr. 
Balfam. q. f. ƒ. bolus, aanftonds te neemen, en 
te herhaalen als ze door braaking word uit¬ 
geworpen. 

Deeze bolus kan geduurig naar gelang ge¬ 
bruikt v/orden , tot dat ze eenïge goede uit¬ 
werking voortbrengt. Maar als het in een 
vogtige gedaante aangenaamer aan de maag is, 

6. 1^. Aq. Pïantag. Germin. Querc. ad urn vj. 
Cïmam. Fort. unc j. Aceti Vin. AJb. unc ij. CoralL 

Ruhr, 

(d) Menfes, (e) Hacmorrhoi,des. (f) Emali/o-. 
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ppt. dr. ij. Terr. Japn. Sang. Dram. ad 

dr. j. Laud. Liquid, gtt. xl. Syr. de Mecon. unc j. 
om ’er dikwils drie of vier lepels van te nee- 
men, het glas eerft gefchud zyiide. 

Of 
7* -Aq. Plantag. fÊ JJ. jieeti Alk unc ij. 

Albumin, ovor. No. ij. Agitando in aquam redadta 
Vuh. Boli Armen. Diafcörd. f. m. ad dr. iij. Syr. de 
Mecon. unc j. m. om ’er dikwils drie lepels 
van te neemen. 

8. Als de Braaking vermindert 5 geef dan een 
gift van Rhabarber. 

9?.^ Puh. Rhabarb. dr. Conf. Prunell. Syh. 
fcr. ij. Syr. e Corall. q.f.f. bolus , aanftonds te 
neemen, en ’er naar believen wat TM. Rofar. 
Rubr. boven op te drinken. 

9. Als het lighaam nog hardlyvig blyft 5 
fchryf dan een klyileer voor. 

DecoSt. Comm, Clyfler. unc xij. EM. LenlU 
\ unc j. Sacch. Rubr. unc ij. m. f. Enema. 

En daar na kan ’er , als ’er gelegenheid is, 
: meer Rhabarber gegeeven worden* 

10. Maar in geval de Blocdftorting nog 
aanhoudt, 

'fyi. Majiich. Rejin. Flav. Alum. Crud. Terr, 
'r pon. Sal. Prunell ad dr. j. JJ. Sacch. Saturn, fcr. ij. 

Conf. Fracafl. f. m. unc.]. Syr. de Mecon. q.f.f 
EM. om ’er, om de drie of vièr iiuren, de groot¬ 
te van een Notemuskaat van te neemen, en ’er 
vier lepels van de volgende drank boven op 
te drinken : 

Gumm. Arab. unc]. Soheïn Aq. Font. unc vï\]. 
et adde Coralh Rubr. ppt,. dr. iij. Syr. de Symphyto 

j* c6* ƒ• Julap. et cum hu jus Cochïearibus ali¬ 
quot Sumat Laud. Liquid. Sydenh. gtt. x. vel xv. 

Maar als de uyder flapeloos, en de Bloed- 
L 1 2 ftor- 
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ftorting groot is , zullen de Pil de Spyrace Cy- 
nogl, of Matthei, of diergelyke balzemagtige 
flaapmiddelen, miffchien meer dienft doen. 

ir. Als ’er purgeermiddelen gebruikt wor¬ 
den , na dat de Braaking geflopt is , moeten 
die zeer zagt zyn , en in geval ’er flerker dan 
Rhabarber vereifcht worden, 

FoL Senn. dr, j. Rhaharb, dr, j. Sem, 
Plantag. dr, ij. Coque in Aq, Font. q. ƒ Colat. unc 
ij.JJ. adde Syr. Rofar. Solut. dr. vj. TinSt. Terr. 
Javon. gtt. XV. m. f. potio, met een behoorlyke 
levenswyze te neemen , en eens in de week 
te herhaalen, tot drie reizen toe, om de weder- 
inflorting voor te komen. 

Bedenk, om na de werking, tegen den nagt, 
een flaapmiddel te geeven. 

Het gebruik van zamentrekkende middelen 
nuttig bevonden zynde , moet niet te fchielyk 
agtergelaaten worden , uit vrees van weder- 
inflorting. 

Als’tvïin 12. Als deeze ziekte voortkomt van een 
een Et- Ettergezwel (g) , fcirreusheid , of verzwee- 
zwd is. 0^) maag , moeten de Balf. Peruv. 

Gilead, ^c. gemengd worden met zamentrek¬ 
kende middelen; en in dit geval ook, zal het 
gebruik van Terebinthynagtige middelen dien- 
flig zyn. In zeer hevige bloedflortingen (i) 
van dit zoort, als andere middelen niet hel¬ 
pen , is een groote gift van omtrent twee 
oneen Terebinthyn Olie grootelyks aante- 
pryzen. 

Kneu- 13. Als uitwendige kneuzingen de oorzaak 
zingen, deeze bloedflorting zyn, fchryfdan het ■ 

volgende voor: 
9:. 

(g) AbfceÜus. (h) ülcus. (i) Haemorrhagia. 
✓ 
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ConJ, PrunelL Sylv, Rofar, Rubr, ad unc^, 

Pulv, Terr. Japon. Mafiiches, Corall. Rubr. aadr. jj. 
Troch. e Carab. Sperm. Ceti. Gumm. Arab. Traga- 
canth. Croci Martis Adjlring. Spec. Hyacynth. Sang. 
Dracon. addr.]. Balf. Peruv. dr.].^. Gilead, dr.]. 
Syr. Papav. Errat. q.f.f. Eledt., om ’er, drie- of 
viermaal daags , de grootte van een Note^ 
muskaat van te ncemen, en wat roode wyn, 
met Fontein-water gemengd , boven op te 
drinken. 

14. Als deeze Bloedftorting voortkomt van^pflop- 
een opftopping der Maandftonden (k), en niet^^^^^^^^ 
onmatig is , zullen verzagtende balzemagtige bonden, 
purgeermiddelen het oogmerk der geneezing 
beft beantwoorden. In dit geval kan Aq. Pu- 
legii, of dit kruid, gelyk thee getrokken, naar 
believen matig warm gedronken worden. 
Klyfteeren met dienftige Maandftonddryven- 
de (I) ingrediënten , zullen hier dienftig zyn. 
Maar als de Bloedftortinghevig is, moeten wy 
voortgaan op de wyze boven geleerd. 

^ 15. Als de Lyder , gelyk na de Bloedbraa- Als het 
king zeer gemeen is, tot een kwaad geftel (m) 
of waterzugt (n) overhelt ; als zyne beenenvan'eea 
zwellen, en hy maar weinig water uitlooft,kwaad 

of als hy bleek , zwak , en flap word, doorS^^^^^^- 
verlies van bloed , of verarming van het geen 
overblyft, moeten wy op de volgende wyze te 
werk gaan. 

Cofif. Abfynth. Rom. Cochlear. Hort. ad unc j. 
Cort. Exter. Aurant. unc s- Pulv. Rad. Ari Comp. 
ChaJyb. ppt. ad dr. iij. S’^r. e Baccis Samb. q. f. f. 
Ele^uar. , om ’er ’s morgens en ’s avonds de 

El 3 groot- 

(k) Menfes. (1) Emmenagogica. 
(m) Cachejiia. (n; Hydrops. 
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grootte van een kaflanje van te neemen, en 'er 
vier oneen van de volgende drank boven op 
te drinken. 

Rad, PetrofeL Fosnic. Ruhice TinEt, ad unc j. 
Summit. Geniji. FoL Ebuli FL Samb. ad m, j. Bacc, 
Junip. unc£, Coque inAq, Font, q.f Colat. j.jj. 
üdde Vin, AVa, mc vj. Syr. e v. Rad, urn ij, m. ƒ. 
'Apozema, 

BLOEDSTORTING uit de LONG. 

Om- ^^omtyds komt’er een Bloedflorting van 
fchry- JlLj een fcheuring of doorvreeting (a) der 
ving en Longen 5 veroorzaakt door een bloedrykheid (b) 
oorzaak, ^^akke vaten , dun fcherp bloed , vermeer¬ 

derde beweeging der vogten , teeringagtig' 
geftel, hevige hoeft, fterk drinken , verzwee- 
ringen in het deel, of anders door uitwendige 
wonden, kneuzingen, enz. of opftopping van 
eenige natuurlyke uitloozing. 

Kente. 2. Als het bloed werkelyk uit de Longen 
Xenen. komt, is het gemeenelyk verzeld met hoeft, 

kortheid of moejelykheid van ademhaaling; en 
\ geen uitgeloosd word is zuiver , bloezend, 
vloeibaar, en fchuimend. ’tGeeft een fterk 
vermoeden dat het voortkomt uit de Long, 
als de Lyder teeringagtig (c) is. Als ’er eeu 
verzweering (d) in de Longen is, en de Bloed- 
ftorting (e) niet hevig , zal ’er zomtyds een 
witte gekookte ftof gezien worden in het bloed 
dat opgeworpen word. Als een ftoot of val 
'er de oorzaak van is , is de Bloedftorting zel¬ 
den groot, en het bloed helt naar een zwarte 

^ kou- 
(■&) Corrolio. (b'i Plethora, (c) Pthificus. 
{dj Uicus. (e) Haeinorrhagia. 



DE 31 GENEESKUNDE, 535^ 
kouleur; ’t word ook met pyn opgelpogen; en 
daar word een fterke fteeking gevoeld in het 
deel daar het ongemak gekreegen is ^ maar in¬ 
zonderheid als men diep ademhaalt. Als een 
opftopping van de Maandflonden (f) of Aam¬ 
beien (g) ’er de oorzaak van is, word de bloed- 
ilorting zelden groot, hoewel het aitgeloosde 
bloed zuiver en onvermengd is. 

3. Als de breeking der vaten groot, en deVoorte- 
Lyder bloedryk is, moet de Bloedflorting uit■ 
de Long noodzakelyk gevaarlyk zyn. Minder 
gevaar is ’er als ze voortkomt van de opffcop- 
ping van eenige nodige uitloozing. Als ze 
komt in een teeringagtig geilel, of op een 
fterke floot, is de uitkomft twyffelagtig , in¬ 
zonderheid als de andere toevallen of omflan- 
digheden niet gunfdg zyn, 

4. De fpyze moet hier dun en balzemagtig Levens- 
zyn, gelyk die waar van gefproken is in dewys. 
Bloedbraaking ; alleen nalaatende alles wat 
zuur is: het ander deel van des Lyders levens- 
wyze is het zelfde , met het geen onder die " 
Hoofdftukken voorgefdireeven is. Zie pag. 
522, 529, enz. ^ 

5. De aderlaating, naar gelang herhaald, is Genee 
zeer dienilig tot de geneezing , als de Bloed- 
ftorting groot is, of voortkomt van een bioed- 
ryklieid (h) , opflopping van nodige uitloo- 
zingen of kneuzingen ; en in ’t kort , als het 
gefcel dat kan lyden. 

6. Losmaakende klyfleeren zyn hier dienflig, 
en verzagtende purgeermiddelen, als de Bioed- 
fiorting klein is , gelyk ook flaapmiddelea (i) 

L 1 4 en 

(F) Menfes, (g) Haemonhoides, 
(hj Plethora. (I) Opiata. 
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en verkoelende Amandeldranken , enz. waar 
van voorbeelden gegeeven zyn in de twee on» 
middelyk voorgaande Hoofdftukken. Zie pag. 
522, 529, enz. 

7. Hier volgen twee of drie voorfchnften 
van zamentrekkende en balzemagtige middelen, 
meer opzettelyk gefcliikt öm het tegenwoordig 
oogmerk te beantwoorden, 

Als de Bloedftorting zeer hevig is, 
1^. Bolt Armen, Sang, Dracon. Terr. Japon, ad 

fcr. j. Sacch. Saturn. CoralL Kubr. Rhabarb. Opt. 
ad fcr.j^. Pil. de Styraee Spec. Hyacynth. ad gr. vj. 
Syr. de Rofis Siccisq. ff. Bolus, om de vyf uuren 
te neemen, en ’er wat Tinei. Rofar. Rubr. boven 
op te drinken. 

Na dat men twee of drie Boluflen genomen 
heeft 5 kunnen de Pil de Styrace , als ook de 
Rhabarber, als ’er gelegenheid is , nagelaaten 
worden, Of 

8. ]^. Balf. Liicatell. unc j. Conf. Rofar. Ruhr, 
Cynosb. ad unc ij. Sperm. Ceti dr. ij. Gumm. Arab, 
Tragacanth. Mafliches ad dr.]. Sang. Dracon. Terr._ 
Japun. Croci Martis Adftring. Lap. Hcemat. Boli 
Armen, ad dr. ij. Balf Gilead. Peruv- ad dr. j. Syr. 
e CoralL et e Mecon. ad q. f u. f. Eledt , om ’er, 
twee-, drie- of viermaal daags , naar maate 
het nodig is, de grootte eener kaftanje van te 
neemen, en vyf lepels van de volgende drank 
boven op te drinken. 

Aq. Plantag. ParaJyt. ad unc v]. Cinnatn, 
Fort. uneï]. Syr. de RofsSicc. uncj.jj. Tin£i. Terr. 
Japon, dr Ay m.f. Julap. Of 

9. Puh. Gumm. Arab. Tragac. Amyli ad dr.y 
Mafiich. Balf. Tolut. ad fcr. ij. Spec. Hyacynth. 
CoralL Rubr. Sal. Prunell. Fl. Rofar. Rubr. Rad. 
Biftort. Sacch. Saturn. Lap. Hcemat. ad unc j. jj. 

m. 

-f 

f 
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m. ƒ. Puh,, om ’er tweemaal daags, of naar 
vereifchvanzaaken, dr. j. van teneemen, met 
vier lepels van de voorgefchreeven drank. Ook 

I o. Pulv. Gumm. Arab, unc^, Terr, Japon, 
Croci Mart, /Idjlrlng, Spec, Hyacynth. Boli Armen, 
ad unc£. Sang, Dracon, dr, ij. Sacc, Saturn, dr,^, 
Balf, Peruv, dr, j. Sacch. Rojat, unc iv. Mucilag, 
Gumm, Tragac, q. f, ƒ* Trochifci pendentes dr, , 
waar van ’er de Zieke één in de mond houdt, 
naar believen, of om de geneezing te bevorde¬ 
ren , of om de wederinilorting te voorkomen. 

Wederom 
11. Rad, Bi (lort, Confolid, Maj. Conf. Rofar. 

Ruhr, ad unc], Gumm, Arab, Rafur. CC, ad dr, vj. 
Coque in Aq, Ferrat, iij. ad fÊ" ij. Colat, add, 
Tinêl, Terr, Japon, unc£, Sacch, Rofat, q. ƒ. om ’er 
zomtyds van te drinken, of het diene ook om 
fterker middelen te verdunnen. 

12. In geval van een Etterzak der Longen (k), Etter- 
of als de Lyder uit zyne Longen op werpt etter 
met bloed gemengd, ’t welk van een verzwee- 
ring (^1) daar in voortkomt en het bloed^ook zom¬ 
tyds in klonters werd, geeft zulks gelegenheid 
dat men ze voor de zeifflandigheid der Longen 
aanziet, gelyk het mogelyk geoordeeld word, 
dat de zelfftandigheid daar van ten deele kan 
uitgerogcheld worden. In dit geval 

Conf, Cynosbat, unc j. Rojar, Ruhr, unc JJ. 
Sang, Dracon. Terr, Japon. Corall, Ruhr, Mafticb, 
Balf. Tolut, Gilead, ad dr. j. Spec, Diatragac, Frig, 
dr. ij. Syr, de Alth. Papav. Err, adq.f.f, Ekul,^ 
om ’er driemaal daags de grootte van een No- 
temuskaat van te neemen , en ’er wat van de 
volgende drank boven op tOv drinken. 

L 1 5 

(k) Vomica Pulmonum. (1; ülcus. 
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Rajar, CC, unc ij. Gufntn. Arab, dr, v]. Rad, 

Alth, dr. iij. Confolid, Maj. dr. ij. Coque inf.q. Aq, 
Font, Golat ^ adde Aq. Lhnac, Mag. Lumbric* 
ad me iij, Syr.Balfam. linSi. Terr, Japon, 
dr, j. tn, f, Apofema, om ’er ook zomtyds eenige 
lepels van te drinken met xxx. droppels van de 
Tindiur, Antipthifica, Zie ook pag. 147, 148. 

13» Maar als deeze ziekte in teerin^agtise 
gellellen komt. 

9?. Maftiches Sang, Dracon, Gumm, Tragac, 
La6t, Sulph. Lap, Hcetnat, Terr, Japon, ad dr, ij. 
Conf, Rofar, Ruhr. unc,£. Antihedi, Poter, dr.j.g. 
Syr. e Corail. q. ƒ ƒ. Eled;., om, naar vereifeh 
van paken, gelyk het voorgaande te neemen. 

Hier by kan naar gelang gevoegd worden 
Setn. Papav, Alb. Sent, Hyofeyam. Gumm, Arab, Syr, 
de Mecon, 

BLOEDVLOEIJING uit 

HEX TANDVLEESCH. 

fchry”?' merkelyk vat, van welke oorzaak 
ving, , ook zyn moge , geopend wordende 
oorzaak, in het tandvleefcli , zal er noodzaakelyk een 
kenelf’ ^^^edilorting volgen; en fcheurbuik (a) in hec 
enz. * tandvleefch, of rotte tanden, kwyling (b), 

uittrekking van een tand , een wond of kneu¬ 
zing , en de koorts of bloedrykiieid (c^ kunnen 
daar oorzaak toe geeven. Als het in een kwy- 
ling komt, of na het uittrekken van een kies, 
en in een grotite llagader , is het dikwils ge- 
vaarlyk. 

Genee- 
zing in 
’t alge¬ 
meen. 

2. De aderlaating fchyiit 
de geneezirig te beginnen , 

diendig te zyn om 
welke de oorzaak 

ook 
(a) Scorbatu3. 00 Salivatio. (c) Plethora. 
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ook zyn moge, ten zy deeze bloedftordng komt 
als een fcheiding (d) van een koorts. Als het 
<leel, daar het Woed uitgaat, zigtbaar is, kan 
het dikwils aangeraakt worden met de Vitrio- 
hm Romanum , mits zorg draagende dat de Vi¬ 
triool de tong niet raakt, om dat ze een zeer 
onaangenaame en lelyke fmaak heeft. Liever 
derhalven 

9:. JPw/v. Alum, Rupei FïtrioL Alk Tart, VitrioL 
ad Aceti Vin, Albi Ruhr,, ad unc],f, Solutïo, 

Maak eenige doeken in dit vogt nat, en leg 
ZQ op het deel , als het de gelegenheid ver- 
eifcht; of men kan een ftuk katoen doopen in 
een mengzel van Bolus Armena en wit van een 
ei, en daar op leggen. De uitwendige midde¬ 
len ook, die voor een Neusbloeding worden 
voorgefchreeven, zullen hier dienflig zyn. Zie 
pag. 523, enz. Als dit niet helpt, leg dan wat 
Chalcanthum op het deel, en , als het nodig is, 
wat gefmolten Lym of poejer van Gom Tra- 
gacant op de Chalcanthum, Geeft of zelfs olie 
van Koperrood kunnen, als dit niet helpt, ge¬ 
bruikt worden , of anders Therebinthyn-olie 
kookend heet. Maar in geval het zoo hard¬ 
nekkig blyfc, dat het leven van den Lyder daar 
door in gevaar is, moet’cr aanftonds een wer- 
kelyk brandyzer (e) bygebragt worden. De in¬ 
wendige middelen zyn hier dezelfde als in de 
Neusbloeding. Zie pag. 525. 

3. Als het tandvleefch fchcurbuikagtig is, is 
het dienftig , zelfs na dat de bloedftorting ge¬ 
flopt is, de middelen te gebruiken voor de 
Scheurbuik van het Tandvleefch voorgefchree-' 
ven. Zie pag. 109, iio. 

4. Na 
(d) Crifis., (e) Cauterium Aduale. 

I 
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Na de 4. Na dat de Tand is uitgetrokken, moet M 

uittrek^ het ledige deel wel met roode wyn gewaflchen 1 
een worden, of indien dit niet helpt, kan het met 1 
Tand. een weinig Tinct, Myrrbce aangeraakt worden. I 

Maar ingeval het bloed uit een holle kies loopt, I 
vul die dan op met een mengzel van een deel 1 
witte Vitriool of Chalcanthum , en drie deelen 
gepulverifeerde Maftik. ' I 

In een 5. De Bloedftorting (f) komende uit het I 
^wyl*ng‘Xandvleefch in een kwyling (g) , *gelyk niet 1 

ongemeen is in bloedryke geitellen, of als de 1 
vloejing te hevig of te fchielyk verwekt is, 1 
kunnen de bovengemelde flremmende (h) of I 
korftmaakende middelen (i) gebruikt worden; J 
maar hier is gevaar van een nieuwe bloedftor- | 

, ting als de korft afvalt. Evenwel ‘heeft een ^ | 
werkelyk brandyzer in deeze gevallen wel ge- ] 
holpen. Het zal dienftig zyn de kwyling te j 
verminderen , als ’er zulk een Bloedftorting | 
komt; en ajs de bloedvloejing niet.hevig is, j 
zal het genoeg ?:yn de mond dikwils te walTchen 1 
met de volgende fpoeldrank (k). , 

Aceti Vin. Albi Tinct. Rojar, Ruhr, aaunci]. I 
MelL Rofai, mc j. j}. Sf, Fitrioli dr, j. m. f, Gar- | 
garifma^ koud te gebruiken. J 

Geef ook, naar gelang , zulke zamentrek- ! 
kende (1) inwendige middelen, als ’er ftaan 
onder de Hoofdftukken van Neusbloeden en ^ 
Bloedbr^aking, Ziepag. 523, 530, enz. 

O N. 

(f) Haemorrhagia. (g) Salivatio. (h) Styptica. 
(i; Efcarotica. (,k) Gcigarisma. (l) Adllringentia, 

4 
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ONMATIGE VLOEJING 
DER AAMBEIEN (a). 

I / 

I, omtyds word’er te veel bloed uitgeloosd Om* 
JLj uit de fpeenvaten (b) , ’c zy wegens 

bloedrykheid (c), opllopping van eenige nodige oor- 
uitloozing , of te groot eene weiagtigheid (d) zaak. 

of fcherpheid in het bloed zelve. 
2. Deeze ontlading te lang duurende, of teKente- 

I veel zynde, is verzeld met een verlies of ver- kenen, 

val van kragten , bleekheid in liet aangezigt, 
’twelk gevolgd word van een geelagtigheid, 
als of de Lyder de geelzugt (e) had. Als een 
bloedrykheid daar oorzaak toe geeft, bevindt 
de Lyder zig zelven voor eenigen tyd vlugger 
en levendiger; maar eindelyk komen de boven- 

^ gemelde toevallen. Na het gebruik der ader- 
E laating voor deeze ziekte , als die voortkomt 

van een dunheid van het bloed, is dat, kwelk 
uitgelaaten is , te vloeibaar , en de wei (f) 
heeft te groot eene evenredigheid tot het ftrem- 
zel (g) ; maar als de bloedrykheid deeze vloe- 
jing veroorzaakt, is het uitgeloosde bloed dik 
en zwart. Teeringagtige geflellen zyn meeft 
onderhevig aan eene onmatige vloejing der 
Aambeien (h) , ’t welk noodzakelyk verzeld , 
moet zyn met meer of minder gevaar, naar 
maate van het geftel waar in het komt, de oor¬ 
zaak waar uit het voortkomt, en inzonderheid 
deszelfs duuring. 

3- De 

(a) Haemorrhoides. (b) Vafa Haemorrhoidilia. 
(c) Plethora, (d) Serofitas. (e) Ifterus. 
(f) Serum, (g) Coagulum. (h) Haemorrhpides. 
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3. De levenswyze kan in’t algemeen dezelfde 

zyn 5 als die te voren in andere Bloedftortin* 
gen (i) is voorgefchreeven. Maar als de Lyder 
bejaard is , en niet bloedryk, is voedzaame 
zamcntrekkende Ipys hét allerdienftigft en als 
het voortkomt van vloeibaarheid in d&z'appen, 
zulke die balzemagtig en heelende is^ 

4. De aderlaating is, buiten twyfFel, in dit 
zoort van Bloedflorting dienftig , ten zy de 
Lyder zeer zwak, of het bloed zeer verarmd is. 
Belangende inwendige geneesmiddelen, deeze, 
te voren in andere Bloedftortingen voorge¬ 
fchreeven , kunnen hier ook gebruikt worden. 
Maar het lighaam moet in dit geval geduurig 
loslyvig gehouden worden. Want hardlyvig- 
heid is ten uiterfte nadeelig door haare onmid-- 
delyke kwaade uitwerking op de deelen zelve. 
Te groot een trap van loslyvigheid moet ook 
voorgekomen worden. Voor een inwendig los- 
maakend middel (k) derhalven 

Fuh. Rhabarb, fcr. ij. Conf. Fracafi»/. m, 
dr, j. iSyr. de Mecon q. f, ƒ. Bolus ^ ter bekwamer 
tyd te neemen. 

5. Lac, Sulphuris overvloedig gegeeveil, is 
hier van groote dienfl; het kan genomen wor¬ 
den tot de hoeveelheid van dr. ij. of dr, iij, 
eens of tweemaal daags , met melk. Slaap¬ 
middelen (1) zyn ook uitnemend om ruft te 
bezorgen , en de pyn te verligten, welke ge- 
meenelyk deeze ziekte verzelt. 

6. De volgende poejers kunnen driemaal 
daags genomen worden, ’r zy met roode wyn 
of melk. 

9:. Majliches, Sang, Dracon, Boli Amence Gum^n, 
Arab, 

(i) Haemorrhagia. (k) Laxativum. (Ij Opiata. 
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Arah aa dr. jj. Sacch. Saturn, gr. x. m. f. Puh. in 
chart, ii]. Dividend. 

7. Deeze poejers kunnen ook gemaakt wor¬ 
den tot een Bolus met Conf. Fracaft.f. m. Syr. 
Cydon. iSc» Daar zyn andere voorfchriften (m) 
van uitwendige middelen in dit geval dienftig: 

I zullen van elk een voorbeeld geeven , oiu 
die naar gelang te gebruiken, als de vloejing 
zeer hevig is. 

Zamentrekkende Stoo^l^ng (n). 
8. Rad. Bifiort. TormentiU. Gallar. ad unc iij, 

FoL Riantag. Verbafci Malvee Fl. Chamcem. aam.ij. 
Rofar. Ruhr. unej. Cort. Granat. unc£. Fl. Ba* 
iauft. dr. vj. Coque in Aq.>Font. q.f. ut fit colatur» 

I cong. j. Cui add. Aceti optimi et Vin. Ruhr, ad 
Alum unc ij. Saceb. Saturn, unc ^.f. Fotus j welks 

I damp ook warm van onderen kan ontvangen 
I v/orden twee- of driemaal daags. 

Zamentrekkende Klyfteer (o). 
9. Gall. Contus unc j. Rad. Bifiort. Cort. Gra* 

I nat. Fl. Balauft. ad dr. ij. Coque in Tinól. Rofar. 
R.ubr.'mj. Colatmjj. Add. Vitell. ovi No. j. Conf. 
Fracaji. f. m. dr. ij. Sacch. Saturn, fcr. ij. Laud. 

i Liq. gtt. LX. m. f. Enema, naar vereifch van 
I zaaken te gebruiken. 

Zamentrekkende Zetpillen (p). 
10. ijt. Pulv. Rofar, Rubr. Maftich. Sang. Dra* 

con. Gumm. Tragac. Bolt Armencs ad dr. ij. Saceb. 
Saturn, dr. j. Mell. Opt. vel Conf. Fracaf. f. m. 
q.f. m.f. glandes iv , adde cuique , fi opus fuerit^ 
opa gr. iij. et fupponantur pro re nata. 

O N- 

(m) Föïmulae. (n) Fotus Adflringens. 
(o) Enema Redringens. (pj Glandes Adflringentes. 

< 
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Om- 
fchfy- 
ving en 
oorzaak 

Kente¬ 
kenen. 

Voorte 
kenen. 

ONMATIGE VLOEJING 
DER MAANDSTONDEN (a). 

I. A Is de vloed der Maandftonden of te lang 
duurt , of zoo fterk voortgaat, dat ze 

nadeelig aan de Lyder word , word ze gezegd 
onmatig te zyn : en kan tot oorzaak hebben 
een bloedryk geilel, ilapheid van de vaten der 
lyfmoeder (b) , vermeerderde beweeging , of 
eene groote dunheid in het bloed. 

2. Deeze vloejiiig is zomtyds onmatig in 
zulke Vrouwen die hard werken , of van een 
zagt en teder iighaams geftel zyn, en te vee! 
vogten gebruiken naar gelang der gebruikte 
vafte fpyzen. Ze is ook zomtyds hevig, na, 
eene lange opftopping derzeive , na rniskraa- 
nien (c), harden arbeid, of digt by degeheele 
ophouding van derzelver rondgaande (d) we- 
derkomft. 

3. De langduuriglieid van deeze ziekte ver¬ 
oorzaakt verlies van kragten en eetluO:, een 
bleek en kwaad geitel, zwellingeninde voeten 
en enkelen, enz, , ^ 

De bekwaame maat deezer uitloozing is de 
kragt van de Lyder; want als ze onmatig word 
van bloedrykheid (e), na eene lange opitop- 
ping, of diergelyke , en het lighaam in bloei 
blyft, en de eetluil groot is , zal er geen ge¬ 
vaar volgen van een veel grooter dan gewoone 
ontlafting. Maar als het tegendeel gebeurt, als* 
de Lyder verzwakt word, en de eetluil vermin¬ 
dert, kan ze niet te fchielyk geilopt worden. 

4. Als 
(a) Menfes, (b) Vafa Uteriaa. (c)Abortia. 
(é) Periodical, (e; Plethora. 
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4. Als het lighaam helt naar een fleepen-Levens 

de koorts (f), moet de Ipys balzemagtig en za- wys» 
mentrekkende zyn , maar als bioedrykheid de 
oorzaak is , dun en mager. Als 'er een mis¬ 
kraam is voorgegaan, moet ’er voed^aame fpy$ 
genomen, en wyn toegeftaan worden. De be^ 
weeging moet hief vefmyd , en de flaap inge¬ 
volge! worden. In ’t kort, de levenswyze moet 
dezelfde zyïi met die in andere Blöedfhortin^ 
gen (g) word waargenomen. 

. 5. De adeflaating is , by wyze van aflei- Genee- 

ding (h) als het lighaam dat wil toelaaten, 
dienftig om de geneezing te beginnen. De 
Ichaalagtigè poejers {i) , met melkfpys, moe¬ 
ten voorgefchreeven worden , als het geflel 
teeringagtig is. En om de vloejing te be¬ 
dwingen , ’t zy die voortkomt van een mis¬ 
kraam (k), harde arbeid of diergelyke, geef 
cens of tweemaal daags Bol. Armen, oï CoralL 
Riibr, ppt, dr. j. in een glas roode Wyn. Lau^ 
danum kan ook naar gelang gebruikt worden ^ 
met de Tindl. Cort, Peruv., in roode wyn, 
twee- of driemaal in twaalf uuren. Zaïtien»* 
trekkende of verwerkende pleiWers kunnen op 
den buik gelegd worden, en een zamentrekkende 
ftooving of waafTem op het deel, als in de on¬ 
matige vloejing der Aambeien (1). Zie pag. 543 ^ 
§. 8. In ’t kort, de meefte middelen, in de Roode- 
loop(m) en andere BloedWortingen (n) voor¬ 
gefchreeven , Zyn hier nuttig, maar inzonder¬ 
heid het volgende: 

M m Za- 

(f) Febris Heótica, (g) Haemorrhagia. 
(h) Revulfio. (i) PuWeres Teftacci. (k) Abonio^ 
(1) Haemorrhoides. (hi) Dyfenteriav 
(n) Haemorrhagia, 
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Zamentrekkende Pleifter (o). 

6. Empl. ad Hern, dr. ij. Pulv, Fl. Balaujl, 
Cort, Granat, Alumin, Rup. ad dr. j. jj. Vitriol Ro¬ 
mani. Gurnm. Galbani ad dr. ij. 01 Cinnam, gtt. iij. 
01 Olivar. q. f. f. Empla/lrum^ over zeemleer te 
flryken, en. op den buik te leggen. 

Zamentrekkende Stooving (p). 
7. Fl. Balaujl. Rofar. Rubr. Cort. Granat. 

contus ad dr. ij. Coqiie in Aq. Font. q.f. Colat. iê ij. 
adde Aceti Vin. Alb. imc iv. Vitriol Alb. Alum. Rup. 
Vitriol Roman, ad dr. f. Fotus, met linnen doe¬ 
ken warm op het aangetafte deel te leggen. 

BLOEDIGE PIS. 

Om- 
fchry- 
ving en 
Oor¬ 
zaak, 

Kente¬ 
kenen. 

I. \T/y merken hier de uitloozing van bloe- 
W dige Pis aan als een oorfpronkelyke 

ziekte , van een inwendige oorzaak; niet als 
een toeval, een uitwerking van Spaanfche 
vliegen (a) , of van fteenen in de blaas, enz. 
En in dit geval kan ze voortkomen van een 
fmelting , of te groote kleinmaaking van het 
roode deel des bloeds; een opfpanning van de 
nierklieren (b), of miffehien van beide deeze 
oorzaaken teffens. 'tis opgemerkt, dat mou- 
tige vogten, gebrouwen met mineraale wate¬ 
ren, en te vry gedronken, in ftaat zyn om deeze 
ziekte te veroorzaaken. 

2. Als het bloed dus , teffens met de pis, 
door de klieren der nieren doorzygt, fchynt 
het daar inwendig mede vereenigd , en word 
uitgeloosd zonder de minfte pyn ; blyvende 
de Lyder gemeenelyk gezond, ten zy de 

nif- 

(o) Emplaftrum Reftringens. (p) Fotus Adflr in gen s. 
.(a) Caiitharides. (b) Glandulae Renales. 

1 



DER GENEESKUNDE. 547 
uitloozing te groot of te veel is: in welk geval, 
als ze lang duurt, ze noodzaakelyk gevaarlyk 
moet zyn, als dreigende een waterzugt (c) of 
teering (d). Komende in oude menfchen, word 
ze ongeneeffelyk geoordeeld ; en verkort het 
leven , door het lighaam allengskens te ver¬ 
zwakken. 

3. De ipys moet in dit geval balzemagtig Levens- 

zyn. Sagoe met roode wyn is dienftig; en on-'^^^’ 
gemengde roode wyn ook ; maar llerke mou- 
tige vogten moeten vermyd worden , inzon¬ 
derheid groote veelheid derzelven. Kragtig 
toebereidene Ipyfen en foufen zyn fchadelyk; 
maar fterke zoppen , geleyen , enz. goed te 
keuren. Als ze komt in teeringagtige geflel- 
len is melkfpys de voordeeligfle ; waar by te- 
genfcheurbuikige zappen (e) kunnen gevoegd 
worden. 

4. Als de Lyder bloedryk is , moet de ader- Genec- 
laating in de geneezing niet nagelaaten worden. 
Verzagtende purgeermiddelen zyn de naafte in 
order. 

Rhabarb. clr. j. JJ. Senn, dr. j. Sal Tartar» 
fcr.Jj^. Infunde in DecoÖè, Pedtor. unc. v. Coïat. uncïi]. 
adde Syr. Rofar. Solut, Mann, Opt, ad dr, vj. om 
's morgens te neemen. Of 

5. Ftih. Rhabarb, dr. 01, Nuc/ Mofch, 
pt. j. m. om drie reizen alle morgen te neemen 
met eenig dienllig vogt. 

En geef by nagt het volgende : 
(5. Aq. Ceras Nigr. Cinnam. ten. ad imc y, 

Limac. Maglfi, dr. vj. Laud. Liquid, git. xv. Syr. 
de Mecon. uncj^. m.f, Haujlusy tegen den nagt 
te neemen. 

Mm2 Dit 
(c)|Hydrops. (d; Conrumptio. (e) Succi AntifcorbuticL 

i 
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Dit kan ook altyd gegeeven worden als de I 

Lyder flapeloos is; of een gift Pil, Matthcei^' e ] 
Stynice, of de CynogloJJl kan in plaats gegeeven 1 
worden. 1 

7. Balzemagtige Amandeldranken (f) zyn 1 
hier zeer dienftig, en mogen vryelyk gedron- j 
ken worden. GJadmaakende flymen (g) zullen ; 
ook nuttig zyn. En als de ziekte hevig is, moe- j 
ten de meefte zamentrekkende middelen (h), j 
in de verfcheiden Bloedftortingen (i) voorge- 
fchreeven, gegeeven worden. De Cortex Pe- r 
ruv., ’t zy allee^, of met roode wyn getrokken, ■; 
kan hier dienflig zyn. 

8. De volgende Bo/mj kan gegeeven, en voor | 
eenigen tyd herhaald worden. ; 

Sperm. Ceti. Corall. Ruhr. ppt. adfcr. j. Terr. | 
Japon. fcr. jj. Balf. Peruv. gtt. iv. Syr. Balfam. j 
q. J. f. Bolus, naar vereifch van zaaken te nee- 1 
men, en ’er boven op te drinken wat gerften- 5 
water, waar in dr. ij. Arabifche gom gefmol- ; 
ten zyn. Of :j 

9. Conf. Cynoshati uncj^* Pulv. Gumm. Tra- i 
gac. Arab. Rad. Alth. Pub. Cort. Peruv. ad dr. j. ' 
Syr. Balfam. q. f. f. EleSt. , om er driemaal 
daags de grootte van een Notemuskaat van te 
neemen , en ’er wat roode wyn boven op te 
drinken. 

10. De volgende manier is dienflig geweefl, 
als de andere niet hielp. 

Rhabarb. Torrefah. JKthiop. Miner, ad gr. xv. 
Balf. Capiv. gtt. xij. Syr. e Rofis Sicc. q^ff Bolus, . 
tegen den nagt te neemen, en op den volgen- , 
den morgen de volgende drank. 

(f) Emulfio Balfamica. (g^ Mucilago Lubricans. j 
(h) Adftringentia. (i) Haemonhagia. 
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Decodt. Sen. Gereon, unc ij. J. Syr. de Spina 

Cerv. dr. vj. Sp, Lavend. Cornp^ dr.]. m.f. Potïo» 
Naderhand. 

1^. Conf. Rofar. Rubr. me]. Sperm. Ceti dr. iij, 
Cera Flav. (in 01. Amygd. Dulc. q. f. folutce) unc^. 
Terebinth. Cypr. Mallkhes Pulver, ad dr. ij. Syr. de 
Menth. q. f. f. Eleöi., om ’er driemaal daags de 
grootte van een Notemuskaat van te neemen, 
en ’er vier lepels van de volgende drank boven 
op te drinken. 

Aq. Cinnam. ten. Menth. ad unc iv. Cinnam. 
Fort. unc iij. Syr. Balfam. unc]. m.f. Julap. 

TWEEËNTWINTIGSTE 

AFDEELING. 

Ziekten der Gewrigten, 

J I G T (a). 

I. is een pynelyk, wederkeerend, Om- 

JL/ en fcheidend toeval (b), ftrekkende om 
het lighaam te bevryden van een hinderende of 
bytende flof, door die te dryven naar de uit- fcheid. 
einden, ongevoelig door te waafTemen, of zoo 
te verminderen , dat ze fchadeloos word, of 
in hiaat om vry met de vogten rond te loopen, 
tot dat ze , weder verzamelende, allengskens 
toeneemende of van het bloed fcheidende, een 
ander toeval veroorzaakt. 

Mm3 

(a) Arthritis, (b) Paroxysmus Criticus. 
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De Jigt is of geregeld of ongeregeld; geregeld^ 

als men ze ziet haar zitplaats hebben in de « 
uiteinden van het lighaam, als ze met gefielde 
ommegangen, en met een langzaame vermeer- ’ 
dering en vermindering der toevallen weder¬ 
keert ; maar ongeregeld^ als de aanvallen gemeen \ 
en onzeker zyn, als de toevallen veranderen of ^ 
zonder onderfcheid komen, en de ziekte gezien . 
word zyn zitplaats te hebben in de inwendige 
deelen van het lighaam, als de maag, herzens, 1 
enz. laatende de uitwendige , als de handen, | 
voeten, enz. vry van pyn. Naar de verfchei- i 
den deelen, die in deeze ziekte zyn aangedaan, j 
krygt ze verfcheiden benaamingen. Als ze de < 
voet aantafh, word ze Voeteuvel (c) genoemd; als j 
ze in de knieën komtJ(nieëüvel (d); in de handen, ^ 
Handjigt (e) ; in de heupen , Heupenjigt (f), 
enz. Maar zomtyds tail ze het geheele lighaam 
teffens aan, en dan word ze genoemd de Alge- 
me ene Jigt. 

2. De Jigt kan erffelyk zyn , of natuurlyk 
aan het geftel ; of komt voort van te groote 
zamentrekking der hairkleiiie vaten (g) , waar 
door de jigtige vogt gemakkelyker daar in ge- 
huisveft of gehouden word. Ze kan ook voort¬ 
komen van eene ruime levenswyze , kelder- 
koortzen (h) , en eeten van zulke fpyzen die 
hard om te verteeren zyn; een zittend leven, 
te vry wynen met wynfleen bezwangerd (i) te 
drinken, een ongeregeld leven , uitiporigheid 
in het byflaapen , eene verflopte doorwaalle- 
ming (kj , en opflopping der natuuriyke uit- 

loo- 

(t) Podagra, (d) Gonagra. (e) Chiragra. ' 
(f) Sciatica, (g) Vafa Caplllaria. (h) Crapula. 
{jj Vir.H Taftdrea. ^k) Perfpiratio. 
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loozingen. De onmiddelyke oorzaak der Jigt 
fchyut te zyn eene loogagtige (1) of fcherpe (lof 
in het bloed , welke daar van op byzondere 
tyden afgefcheiden zynde , op de gewrigten 
vak, maar allergemeenft op de voeten en han¬ 
den ; waar uit het te rug gedreeven zynde, of 
als het bloed daar mede overlaaden is , zoo 
dat ’er geen fcheiding (m) kan bezorgd worden 
in de uiteinden, gelyk gemeenelyk géfchiedt in 
den ouderdom, dan valt het op edeler deelen, 
en veroorzaakt de onregelmatige Jigt. 

3. De regelmatige Jigt tafh inzonderheid en Kente- 

onmiddelyk aan de peezen (n), zenuwen (o), 
vliezen (p) en banden (q) van het lighaam, 
by de gewrigten ; zomtyds gaat ’er een koude 
huivering voor den aanval, en gemeenelyk 
verzelt de koorts derzelver eerde verfchyning, 
welke fchielyk afgaat, en by tulTchenpoozen 
wederkomt. In de gewrigten word een ligte 
pyn gevoeld daar de fcheiding gefchiedt, welke 
allengskens toeneemt, en in het Voeteuvel fr) 
zig gemeenelyk eerd vad maakt aan de groote 
toon , van daar voortgaande naar de voor- (s) 
en agter-voet (t). Zomtyds, inzonderheid in 
den ouderdom, tad ze de knieën en handen aan^ 
en waar ze ook geplaatd is, veroorzaakt ze, 
door de deelen op te fpannen en te prikkelen, 
eene hevige pyn, niet ongelyk aan die van een 
verduikt been. Ah de pyn op zyn hoogdis, 
komt ’er een ontdeeking (v) , en zwelling in 
het aangetade deel, welke beide toeneemen als 
de pyn toeneemt; en na derzelver verminde- 

' M m 4 ring 

(l) Alcalina. (m) Crifis. (n) Tendo. (o) Nervas, 
(pj Membrana. (q) Ligamentum. (O Podagra. i 
(s) Tarfus. (t) Metatarfus. [y) inüammatio. 
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ring is de aanval (x) geëindigd; hoewel de teer- I 
heid en zwelling , in hevige toevallen , zoin-' ■ 
tyds langer tyd zal blyven, en ongemakkelyk- 1 
heid in de beweeging veroorzaaken. Men 1 
heeft opgemerkt, dat vrouwen , kinderen, en 1 
jonge menfehen , zelden met de ^ igt geplaagd | 
worden, ten zy ze erlFelyk is ; dat ze zelden 1 
aantafi:, voor dat de Lyder 35 of 40, jaaren oud I 
is; en ^omtyds niet voor dat zyn leven aani 
daalen is ; dat de vette daar meer aan onder^ I 
hevig zyn dan die welke rank en mager zyn; 'j 
dat de pyn tegen den nagt vermeerdert, en | 
tegen den morgen vermindert; dat hoe langer 1 
tulTchenpoozing ’er is tuffehen de aanvallen, 
hoe heviger ze worden, en hoe langer ze ge- j 
rneenelyk duuren. Ze komt gemeenelyk we- . | 
der tweemaal ’s jaars , namelyk in de lente en | 
herffl, en in de laatfle is de aanval zomtyds i 
voor twee of drie maanden , eer ze ten | 
einde (y) komt , hoewel de duunng zorntyda 1 
weder niet boven 3 of 4 wecken is. Deeze ' 
worden hoofdaanvallen (z) genoemd , om ze 
te onderfcheiden van andere van minder duu- 
ring, welke tuffehen de herffi: en lente komen. 
Hoe hooger de pis van kouleur is , en hoe 
minder neêrzetzel (a). daar in is, hoe verder 
de. ziekte af is van haar ^flilfland (b) of koo,- 
king (c) , gelyk het genoemd word. Naar 
maate van de hevigheid en duuring der koorts, 
zyn de aanvallen meer of minder hevig. In 
gellellen die door de Jigt veel verzwakt of ver- 
bryzeld zyn , worden ’er gemeenelyk fieenige 

of 

(x) Paroxysmus. fy) Pertodus. 
(z) pafoxysmi Cardinales. 
(aj Sediraentura. (b> Status, (e) Goncoafo. 
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of kalkagtige zamenftremmingen gemaakt in 
de gewrigten der vingers of toonen ; en daar 
van daan zomtyds , terwyl ze nog vloeibaar 
zyn, naar de ingewanden overgebragt; ’twelk 
dikwils verzeld is met ongeregelde, geduurige 
en korte aanvallen in de uiteinden. In de ver¬ 
mindering van het leven, als de gewoone toe¬ 
vallen niet komen, of als de jigtige flof fchie- 
lyk van de uiteinden word te rug geftooten 
door eene onbehoorlyke levenswyze of genees¬ 
middelen , taft ze gemeenelyk de inwendige 
deelen aan, en meeftcn tyd de maag, hoofd, 
darmen, enz. veroorzaakende gebrek van eet- 
lufl , neiging tot braaken, kwaade vertee- 
ring(d), kwaad geflel (e), geelzugt(f), aam- 
borlfigheid (g), buikloop (h), en eindelyk ver- 
ftopt ze zomtyds zoo de fyne hairkleine ze- 
nuwagtige buizen (i) , (inzonderheid die van 
de maag en de herzenen) dat ze in ftaat zyn de 
vloejing der dierlyke geeften (k) te verhinderen, 
waar op fehielyk de dood volgt. 

4. Als de aanvallen (1) geregeld zyn, en nietvoort®. 
hevig ^ de Lyder jong, anderzins gezond, en kenen, 
matig in zyn manier van leeven is, word de ziek¬ 
te niet gevaarlyk geoordeeld. Zomtyds worden 
jigtige menfchen opgemerkt zeer lang te leeven. 
Als de ziekte alle de iiiterlyke leden aantaft, of 
beide de handen en voeten teffens, is ze flimmer 
dan wanneer ze in weinige deelen zit. De 
aanval in de voet word van minder gevaarlyke 
gevolgen geoordeeld , dan in de handen : en 
beter in eene voet, dan als ze in beide komt. 

Mm 5 Als 

td) Indigeflio. (e) Cachexia. (f)I(5lerus. rg)Anhm<i. 
(h) Diarrhoea, (i) Tubuli Nervofi Capillarcs, 
(k) Spiritus Animales. (1) Parosysmija. 
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Als ze erffelyk is, word ze altyd ongeneeslyk ge¬ 
oordeeld , hoewel het leven daar door kan ver¬ 
langd worden. Als 'er fteenige zamenflrem^ 
mingen komen, en inzonderheid in den ouder¬ 
dom, is het een zeer kwaad teken, 't Is ten 
uiterften gevaarlyk de jigtige ftof van de uiterfle 
ledemaat'en te rug te di;yven. Als de Lyder zyn 
gewoone aanval niet gehad heeft, denkt men 
altyd dat de volgende heviger zyn zal, of mis- 
fchien in het hoofd of de ingewanden komen. 
Integendeel, als de Lyder jong is, enhetweg- 
blyven van het toeval een uitwerking is van 
matigheid, word het voor een goed teken ge¬ 
houden. Als de aanvallen geregeld, geduurig, 
en kort zyn , of als ze komen in de maag, 
het hoofd, of andere edele deelen, is de ziekte 
gevaarlyk : en zoo veel te meer, als ze met de 
{leen verzeld , of met eenige andere ziekten 
vermengd is. 

Levens- 5. In een geregelde aanval, moeten de aan- 
getafle deelen bedekt, en met flenel warm ge¬ 
houden worden, ’t welk de doorwaaffeming (m) 
daar in zal bevorderen. De Lyder moet v^eg 
naar bed gaan, want dit zal ook de doorwaaffe- 
ming vermeerderen ; en niet te vroeg in den 
morgenflond opflaan. Als de aanval hevig is, of 
alle de ledemaaten teffens aangetaft zyn, moet 
de T.yder zyn bed houden, tot dat de toevallen 
verminderen ; en in zommige geflellen is het 
liggen in flenelle lakens zeer dienllig om de 
doorwaaffeming te bevorderen ; zynde een 
voornaam punt in deeze ziekten. De Lyder 
moet zig onthouden van vleefch , vifch , en 
alle fpyzen die fferk gezouten zyn. Gerflen- 

wa- 
(pn) Perfpiratio. 
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water, broodnat(n), eiïz. zyn dienffig; maar 
in geval van zwakheid , of als de maag zeer 
ontfteld is , kan hoendernat toegelaaten wor¬ 
den. In ’t algemeen evenwel word dunne ipys 
hier voor de voordeeligfte gehouden. 

De drank moet zyn wei, poflet, haver- 
drank, of gerftewater met witte wyn, om die 
aangenaam voor de maag te maaken , en te 
verhoeden dat ze het bloed niet verkouden. 
Ais de Lyder walgagtig is , mag hy zomtyds 
drinken een glas üappe witte wyn; of, als de wyn 
fterk ,is, gemengd met een gelyke hoeveelheid 
van water. Een kopje of twee thee , nu en 
dan gebruikt, kan niet hinderen. Maar die 
zeer zwak of bejaard zyn, en inzonderheid ais 
zy een ruime levenswys gehad hebben , moe* 
ten niet aan te geringe levenswyze bepaald 
worden, die in ftaat zou zyn om de ziekmaa- 
kende Ifof (o) van de uiterlyke leden te rug te 
dryven, en op de edele deelen te werpen. 

In de afwezendheid der toevallen (p), gelyk 
de verteerende kragt (q) in deeze ziekte ge* 
meenelyk verzwakt is, kan ’er een glas fterke 
wyn by de maaltyd toegeftaan worden. Ze 
moeten matig zyn, en niet te veel op vleefch 
en vifch wandelen. Sterke of geeilryke vog- 
ten moeten noit onmatig gebruikt worden. 
Maar in geval van ouderdom , of als de ge¬ 
woonte dat noodzakelyk maakt, kan wyn tegen 
den avond in matigheid toegeilaan worden. 
Getrokken drieblad -word by veelen voor een 
dienftig vogt in dit geval gehouden, en kan in 
overvloed gedronken worden. En ten zy zeer 

groote 

^ (n) Panada. Co) Maieria Morbifiea. 
(p) Paroxysuius. (q) Facultas Digefliva, 

( 
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groote zwakheid, ouderdom, en een groot ge- 
tal hevige aanvallen , reeds uitgeftaan , dat 
verbieden , moet een geringe levenswys naau- % 
keurig gehouden worden, en aanftonds begon- { 
nen , na dat het toeval is overgegaan ; maar 1 
belangende de juifle maate van Ipys die gebruikt | 
moet worden, dit kan alleen door de ondervin- 1 
ding geregeld worden, en niet door eenige by- | 
zondere regels.van te voren gemaakt. | 

Bekwaame beweeging is van zeer grootc ! 
dienft, als die de eetluil verwekt, de vertee- | 
ring (r) bevordert, en de vezels (s) in kragt ] 
en fpanning houdt; het ryden in een koets kan ! 
eerfl gebruikt worden , tot dat de verwyderde 
en verzwakte uiteinden van het lighaam hun¬ 
nen voorgaanden flaat weder krygen, dan kan ' 
het paardryden of vvandelen plaats hebben, en ^ 
de een of andere ligte beweeging moet dage- 
lyks gebruikt worden. Een heldere lugt is in 
en buiten het toeval voordeelig. Alle harts- ' 
togten en onmatig byflaapen moeten zorgvuldig 
vermyd worden. •. 

In een toeval van Jigt (t) in de maag, zyn 
hoendernat, geleyen , en fierke onvermengde 
wynen , overvloedig gedronken, van groote 
dienfl. De Lyder moet, geduurende het toe¬ 
val (v) , in het bed gehouden worden. Dien- 
flige hartfterkende (x) en maagmiddelen (y) op 
wyn, kunnen hier met groot voordeel gegee- 
ven worden. De wynen, die men inzonderheid I 
by deeze gelegenheid gebruikt, zyn de roode 
Portugaalfche, Kanarifche , Bergfche, Ser-efe. 
Sek, enz. Als de Jigt eens de maag aantail, 

moet 

(r) Digeftio. (s) Fibrae. (t) Arthritis. 
(v) Paroxysmus. (x; Cardiaca. (y) Stomachica. 
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moet *er een warme en verfterkende levenswys 
gebruikt worden. 

6. Als de eerfle toevallen van een geregelde In wen- 
Jigt (z) gezien worden, ais ze verzeld zyn met 
koorts, moet men een fchraale levenswys hou- van e^eu 
den in de plaats van aderlaating; om dat deeze begin- 
laatfte in ftaat zyn om de zondigende ftof (a)nende 

op de inwendige deelen te werpen ; maar als 
de Lyder van een bloedryk of brandiggeftel is, ^ * 
en als de aanval eerder verwagt word , dan 
werkelyk begonnen is, dan kan de aderlaating' 
van dienil zyn; inzonderheid als de Lyder Iterk 
en jong is. 

7. Dij: gedaan of nagelaaten zynde , naar 
maate de ziekte fchynt te vereiflchen, en de pyn 
vermeerderende , zal het dienllig zyn warme 

i flenel op de deelen te leggen om de doorwaalTe- 
ming (b) te bevorderen; ten wdken einde ook 
een behoorlyke tyd in het bed te leggen zeer 
veel voordeel kan doen. 

8. In de tuffchentyd zyn doorwaafleming be¬ 
vorderende middelen (c) zeer aan te raaden. 

Camphor. Sal. Volat. Succin. CC. ad gr. iv. 
Pulv. e Chel. Canc. Simpl fcr. j. Syr. Caryopbyll. q. 
ƒ•ƒ• Bolus y aanftonds te neemen , en om de 
vier, vyf, of zes uuren te herhaalen , tot zes 
reizen toe, meer of minder, naar vereifch van 
zaaken ; en ’er boven op te drinken warme 
wei met Kanarifche wyn, of vier lepels van de 
volgende drank. 

9:. Jq. Theriac. Ceras Nigr. Menth. ad unc iv. 
Syr. Croci Limon. ad dr. vj. Sp. Nitr. Dulc. dr. ij. 
m. f. Julap. 

Ook 

(z) Arthritis, (a) Materia Pcccans. (b) Perfpiratio. 
(c) Diaphoretica. 
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Ook 

9:. Sp^ cc. Succin. Sal Fokt. 01. Tindt. Cafton 
ad dr. j. m. om ’er, twee- of driemaal daags, 
veertig droppels van te neemen met de ge- 
woone drank, 

9 Alle flaapmiddelen (d) moeten hier nage- 
laaten worden, om dat ze walging maaken en 
de maag verzwakken, ten zy zeer hevige py- 
nen , en zulke die een yling (e) zouden ver- 
oorzaaken , derzelver gebruik vorderen ; en 
dan moeten ze gemengd worden met vlugtige (f) 
en harfterkende middelen, gelyk Rad. Contmj.' 
Caftor. RiiJJtc. Sal. Fokt. Succ. CC. Sal. Ammon., 
iSc. in kleine giften , en naar gelang herhaald. 

lo. Als ’er walging komt, en neiging tot 
braaken , zoo dat de Lyder zyne geneesmid¬ 
delen niet kan inhouden , geef dan een zagt 
braakmiddel (g) van Vinum of Oxymel Sciliitj 
of Sal Fitrioli, en getrokken Carduus. En fchryf 
na de Operatie iets voor als de volgende bolus en 
droppels : 

9r. Lap. Contra]. fcr. j. Caftor. Ruff] Sal. Fokt. 
Succin. CC. ad gr. iv. Confedt. Alkermes q. ƒ ƒ. 
Bolus 5 om te neemen met de volgende flurp- 
drank (h) : 

9:. Aq. La^t. Alexit. unc ij. Theriac. unc j. Syr. 
Lhnon. dr. vj. Sp. Nitr. Dulc.fcr.i]. Laud. Liquid. 
Sal. Fokt. 01. ad gtt. xv. m. f. haujlus. 

Als deeze handelwyze de gewenfchte uitwer¬ 
king niet heeft, maar de walging en braaking 
nog duurt, en inzonderheid als de Lyder lyvig 
is, en ruim leeft, kan iets als het volgendege- 
geeven worden. 

TM. 

(d) Opiata. (c) Delirium, (f) Volatilia. 
(g) Emeticum. (h) liauIUis. 
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9:. Tinlt. Sacr. ij* Nitr, Dulc. fcr, ij» 

Tinêi. Cajior, Sp. Lavend, Comp. ad fcr, ij. m. ƒ. 
haufius, op een bekwaame tyd te neemen, en 
na de werking geeve men een llaapdrank (i). 

11. Als de maag nog zeer onileld is, als 'er 
gebrek van eetluft is, of als de Jigt de inge¬ 
wanden fchynt aangetaft te hebben, zoo wel 
als de uiteinden , zal het dienftig zyn op de 
deelen , daar de fcheiding (k) gefchiedt, te 
leggen ffceekende, prikkelende (^1) , en inzon¬ 
derheid trekkende middelen (m), gelyk hier 
na zal geleerd worden in het geval van de 

I Maagjigt. 
12. Als de Lyder bejaard is , de koorts ver- 

I mindert, de geeflen nedergeflagen, de aan> 
I tailing in verfcheiden van de iiiterfle deelen 
I teffens, en veele aanvallen te voren reeds zyn 
I doorgeflaan , of de ftof onvoorzigtig naar 
: binnen te rug gedreeven is, kunnen zulke 
; zweet- (n) , hartfterkende (o) en purgeer¬ 

middelen , als 'er voorgefchreeven zyn wan¬ 
neer ze in de maag huiftvefl, naar gelang ge- 
geeven worden; nalaatende zulke irigrediënten, 
of derzelver gift verminderende, dieanderzins 
ontfleekende worden kunnen. 

13. In toevallen die dikwils komen, en niet 
lang duLiren, kunnen de deelen dikwils gevreeven 
worden met een vleefchborflel , warme lap¬ 
pen , of prikkelende geneesmiddelen ; of daar 
kunnen trekpleillers gelegd, en de verzweering 
lang open gehouden worden, om een volkomen 
fcheiding te maaken. 

14. Het 

(i) Hauftus Paregoricus. (k) Crifis, 
(U Stimulantia, (m.1 Epifpaftica. 
(n) Diaphoretica. (o) Cardiaca. 
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14. Het volgende kan gebruikt worden ge- 

duurende het toeval, inzonderheid, als de pis 
hoog gekouleurd, en zonder zetzel (p) is. 

]^. *SVz/. Folat» Succin, Lap^ Contraj.Jcr*], 7 
SaL Folat, CC. gr. iij. Conf. Alkerm. q. f.f. bolus ^ | 
twee- of driemaal daags te neemen met zes Ie- ‘ 
pels van de volgende wyn : 

9:. Fin. Milieped. ^ ij. Camphor, dr. ij. Album, 
om No. j. Aq. Theriac. unc iv. Syr. Cr oei unc ij. 
m. f. a. 

En deeze fchynen de voornaamfte inwendige 
middelen te zyn van wezentlyke dienft in de 
aanvallen (q) der geregelde Jigt. 

Uitwen- 15. De uitwendige gemeenelyk gepreezen 
<iige§e- yQQj. dezelve zyn of prikkelende , terugdry- 
varde^ vende (r) , doorwaaffeming bevorderende (s) 
geregel- Verdunnende (t) , verflappende (u), of pyn- 
dejigt. flillende (v) middelen. 

In het begin van den aanval kunnen zulke 
als de volgende milTchien met veiligheid ge¬ 
bruikt worden: 

9:. 01. Amygd. Dulc. unc iv. TM. Croci unc j. 
Camph. TM. Cant har. ad dr. ij. Sp. Sal Ammon. 

& ƒ Mixtura , om er de aangetafle deelen 
drie- of viermaal daags mede te beflryken. 

Dit is van een prikkelende aart , gelyk in¬ 
derdaad de uitwendige middelen in de Jigt 
vobrnamelyk behooren te zyn, inzonderheid 
omtrent het begin van het toeval , en tot dat 
het zelve flaat, om dat’er veel gevaar kan ko¬ 
men van de vogt te rug te dryven. 

Als er iets meer prikkelende vereifcht word, 
Sp. 

(p) Sedimentum. (q) Paroxysmus. (r) Repellentia. 
(s) Perfpirativa, (t) Attenuantia. 
(u) Relaxantia. (v) Anodyna. 



DER GENEESKUNDE. 561 
Sp. Vin, Camphor. uncAv, Tin&, Croci opt, 

unc ij. Sapon, Venei, mcj^, Sp. Cochlear. Simpl. Sp. 
Salh Ammon, ad uncj^. Canthar. puh.fcr. j. ƒ. m- 
fufio f, a. Colat.add. 01. Lini unci], Sambuc. unc]. 
Petrol. Ter eb. ad unc JJ. Balfam Peruv. dr. ij. 01. 
Jump. Aniji ad git. xxx. m. om ’er drie- of vier^ 
maal daags de aangetafte deelen mede te be- 
fmeereq. 

16. Als ’er een prikkelend en bytend (w) 
voorfchrift vereifcht word, by wyze van floo* 
ving (x). 

Fi Chamcem. Fol. SahStce Rosmar. Abfynth. 
Comm. Chamcedr. ad m. j. Lauri m. iij. Coque in 
Aj. Font. q. ƒ. Cu lat. W vj. add. Calcis Vivee unc iv. 
Stent fimul per 12 horas , deinde in Colat. dijjolve 
Sal. Tart. Ammon, ad unc j. et add. Tinct. Croci. Sp. 
Vin. Camphor, ad uncïi]. m.f.folus^ drie-of vier¬ 
maal daags te gebruiken. 

Of voor een pap (y). 
Sapon. Nigr. Rad. Rapham Sylv. Sem. Sinap. 

ad unc iij. VitelL ovi No. ij. Camphor, dr. j. Pulv. 
Croci dr J]. 01. Ter eb. dr. vj. rn. f. Cataplasma j 
tweemaal daags ’er op te leggen. 

17. Voor en na het opleggen van de pap 
kan het volgende fmeerzel (z) warm gebruikt 
worden. 

Ung. Martiat. Dialth. Nervin. Nicotian, ad 
unc j. Camphor, pulver. Sal. Volat. Ammon, ad dr. ij. 
Pulv. Croci dr. j. Balfam Peruv. dr. ij. Petrol. 
Tereb. Sp. Lavend. Comp. ad unc £. 01. Macis per 
exprejf. ad dr. j.^. 01, Origan. Anif. ad gtt. xx. ƒ. 
Liniment. 

" Als ’er iets nog meer prikkelende en bytende 
N n ver- 

(xv) Excorians. (x) Foinentatio. 
(yj Cataplasma. (z) Linimeiuum. 
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vereifchtf word ; doe dan by de pap, te voren I 
beiohreeven, Sapm. Nigr, unc j. OL Fitriol dr. ij, I 
Tinct. Canthar uncj^. | 

18. Tot het zelfde einde kan ook de volgende | 
pleifler óp de uiteinden gelegd worden. | 

Eml Cephal. {Duplicat, Euphorh.) Picis Bur^ 1 
gund, q/i dr. ij. Camphor. Balfam. Perm. ad dr.].£. j 
Pulv^’ Croci fcr. ]. Sal Folat. Arnmon. Jcr. i]. Pe^ ■ 
troki q f. f. Emplajlrumy over zeemleer te ftry- j 
ken, en op het aangetafle deel te leggen. 

19. Als dit niet helpt, kan het dienftig zyn 
trekpleiilers (a) digt by, of op de aangetafte 
deelen te leggen. Dus, als de Jigt in de voet 5 
zit, kunnen ze om debeenengeflagen worden. ■ 
Als het gefchieden kan, verzorg dan de verzwee- 
ringen met meloten; en doe by elke once daar 
van een half vierendeel loots gepulverifeerde 
Spaanfche vliegen (b) ; door welke middelen 
ze voor een bekwaamen tyd loopende kunnen 
gehouden worden. Als de ziekte in de handen 
zit, kunnen ’er trekpleifters op de armen en 
gewrigten gelegd worden. De deelen kunnen 
ook gefhoken worden met brandnetels. 

20. Als zulke prikkelende middelen (c) py> 
nelyk worden , gelyk ze gemeenelyk zullen, 
kan ’er heulzap (d) by de verfcheiden mengzels 
gedaan worden. Zulke prikkelende middelen 
als deeze moeten niet zonder onderfcheid g:e- 
bruikt worden in alle gevallen van de Jigt; 
maar inzonderheid in het begin der aanvallen , 
als die kort en onregelmaatig zyn; als de meefte i 
uiterlyke deelen zyn aangetafi ; als de Lyder 
bejaard is; of als de jigtige ftof te rug gedree* J 

ven 

(a) Epifpaftica. (b) Cantharides. j 
(c) Stimulantia, (d) Opium. 

A 
■ 

.v; 

I 
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ven en op de ingewanden geworpen is. Maar 
zy moeten gemengd worden met pyn{lillende(e)- 
en verflappende middelen (f) , als de pyn en 
ontfteeking (g) groot zyn; en behoeven zelden 
of noit gebruikt te worden, als de fcheiding (h) 
geregeld voortgaat; als de Lyder jong is, of 
van een brandig gellel; als de aanval in het af¬ 
gaan is 5 enz. In ’t kort, zy moeten niet ge^ 
bruikt worden zonder groote nood , wegens 
de groote zinking van vogten die zy op de 
deelen brengen ; waar door de koorts , pyn, 
en ontfteeking kunnen vermeerderd worden, 
en de fpanning (i) der deelen bedorven ; zoo 
dat ze op het minfte toe val de jigtige ftof huis- 
veften en ontvangen , en een nieuwe aanval 
veroorzaaken. 

21. De volgende plaatzelyke middelen kun¬ 
nen van dienft zyn in zulke geregelde Jigten, 
die maar met de gewoone toevallen verzeld 
zyn. 

FfftrNicotian, Ree. m. iv. Rosmar. Lauri, Rn- 
leg. dbfynth. Comm. ad m. ij. FL Chamcefn. Lavend. 
Bol. Major, ad ?n. j. Coque in Aq. Font. q. f. Colat. 
cong. j. add. Sp, Vin. Omm. W" ij. Camphor, unc j. 
Opa dr. ij. Croci dr. j. rn. f. fotus, om tweemaal 
daags te gebruiken. 

Of de pynelyke leden kunnen zoo gehou¬ 
den worden dat ze de waaftem daar van voor 
enigen tyd ontvangen. 

22. De volgende fmeerzels (k) en pap¬ 
pen (1) kunnen of gebruikt worden na de 
ftooving (m) , of onafhangelyk van enig 

N n 2 an- 

(e) Anodyna. (f) Relaxantia. (g) Inflammatio. 
(h) Crifis. (i) Tonus, (k) Linimentum. 
(1) Cataplasma. (m) Foaientatio. 
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ander voorfchrift, naar maate de toevallen het 
afvorderen. 

^ 9r. OL Chamam. Rofar. ad uncy Sp, Lavend, 
Chmp, Jq. Bungar. ad urn j. Camphor, dr, j. J. 
Crofi^ Opa ad Jcr/iy m,f, a. Of 

9?. Ung, Nervin. Dialth, OL Ter eb aa uncy Nuc, 
Mof eb, gtt. XX, Balf Peruv. dr. ij. Camphor, dr. j/^. 
Puh, Cr oei., Opa ad fcr. ij. ƒ. Linimentum f. a. 

23. Voor een verzagtende pynflillende pap. 
MicaePanis Alb.cum Ladte CoSiti^ y Fïtell, 

cüiA/o ij. Croci.puh Camphor, ad dr. ], Opiifcr-]. 
Balf am. Peruv. dr.'y 01. Chamcem. vel Ung. Dialth. 
ufK ij. m.f. Cataplasma^ eens of tweemaal daags 
te ververfchen. 

Plet allerzagtfle uitwendig middel is de ge- 
meene pap van brood en melk, met byvoeging 
van een weinig Saffraan; de deelen worden ook 
wel gebaad in warme melk, waar in kamille 
bloemen gekookt hebben. 

24. Tegen het afgaan van het toéval , om de 
vezels te verflerken, 

9? Empl. e Cumin. Oxycroc. ad Bern. Thuris ad 
01. Amygd. q. ƒ. ƒ. Empl. moUioris confiftentiae ^ 
over zeemleer te ftryken, en op het aangetafte 
deel te leggen. Of 

ig. Pulv. Ireos Flor ent. Paccar. Lauri, Jump. Sem, 
Cumini ad unc j. Empl. de Minio cum Sapone. Oxy* 
crocei^ Dyachyli cum Gumm. aa Pulv, Myrrh, 
Mafticb. Thuris., Oliban ad unc y Camphor. Sperm. 
Ceti, Sal. Ammon. Volat ad unej^. 01. Succin. dr. ij. 
Origani dr. j, OL Rofar. q. f. m.f. Empl. f. a. in 
eundemfinern. Of 

Empl. Byachyl. cum Gumm. DiachyL SimpL 
ad unc iv. Gumm. Ammon. Gdlban. Opopan. Saga^ 
pen. ad unc,f{. Styracis Liq, Pulv. Ireos Flor ent, 
AriftoL Rotund, ad unej}. Balf. Periro. Camphor, 

puh 
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pukeris aa dr. ij. OL Anthos dr, j. O/. Chamcem. 
q, ƒ ƒ. Emplajlrum. 

25. Voor witte zwellingen, komende in de Ingeval 

gewrigten, en inzonderheid in de knieën, 
een flapheid der vezelen, veroorzaakt door 
ziekte. 

Ung. Martiat, OL Tereb, Sp. Fin, Camphor, 
aa unc j. OL Succin, dr, ij. m, f, Linlm, 

Of 
Petrol, Sp, SaL Ammon. TinEt. Myrrh, ad WKy 

OL Cumin, Chym, unc AniJ, dr, ij. w. 
Of 

9:. TinEt, Canthar, Sp, Cochlear, SimpL OL Te^ 
reb, ad unc j. Camphor, OL Jump, ad dr, iij. m. 

Of 
%. Sp, Vin, f? jj. Sapon, Cajlil. uik]. Camphor, 

uncj^, Cr oei dr. ij. Canthar, dr. j,^. Sp. Cochlear, 
SimpL unc ij. ƒ. infufio f. a. Of 

9r. Ung, Nervin, unc ij. Petrol. Sp. Lavend, 
Comp, Aq, Hungar, Balf. Polychr. ad tincj^. OL 
Cumini dr, ij. OL Mach per ExpreJJ] Origan, ad 
dr, j. OL Mentb. Anif. Carui ad gtt. x. Camphor, 
dr. ij. m. f. Liniment. 

Leg, na het gebuik hier van, warme flenel 
op het deel, of als ’er gelegenheid is, de vol¬ 
gende pap. 

9f. Sapon. Nigr. Mell. opt, Sem. Sinap. contuf. 
Radïc. Raphan. Rufi. ad cum Sp. Vin. Camphor. OL 
Terebinth, et Pifcel. Ind. ad f. Cataplasma, addenda 
pro re nat a Sal. Ammon. Crudi et Volat. SaL Tart, 
SaL Nigr. OL Cumin, ^c. 

26. Als een pleifter dienfliger geoerdeeld 
word, kan het volgende beproefd worden. 

Enipl. Stomach. Magift, e Cumin. Cephal. cum 
Euphorb. ad unc ij. Camphor. unc£. Pulv. Cr oei dr. ij, 
SaL Volat, Ammon, dr. iij. OL Succin, dr.]. £. OL e 

N n 3 ■ Lê- 
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Lateribus q,f f.:EmpIaJirum^y om over zêemleer te k 
ftryken en op Het deel te leggen. Of | 

Pulv, Sem, Cumin, Baca, LauriyiSem, ,Anif. | 
Carui aa mc j. Sal, Ammon, Folat, Camphor, ai | 
unc j. Pick Burgund. unc iv. .EmpL Oxycroc, MeliL | 
Smpl. aa unc v. 01, ex Later, q. f. f, Emplaflrum | 
ƒ. a, addenda 01, Jump, Succin. ai dr, ïi}. Piper, | 

Als dit niet helpt, kunnen ’er zagte trek- | 
pleillers gelegd, en geduuréhde énigen tyd 1 
gebruikt worden. Maar voor deeze kunnen do | 
koude baden beproefd wórden, of het pompen ^ 
van koud water op het aangetafte deel. 

27. Het volgende trekzel (n) kan ook zom* 
tyds uitwendig met een goeden uitflag beproefd 
worden; als beftaande uit de fterkfle en meeft ' ^ 
doordringende fpeceryen. 

Sp, Vin, Recèif. ij. Sem, Sinap, contuf. 
Pad, Raphan. Ruft. Piper IndicL Gumm, Myrrh, 
Euphorb. Camphor, Sapon, Cajlil, aa unc j. Infunde 
et Colat add, Sp, Cochlear. Simpt, TM, Croci Aq, 
Hangar, ad unc j. Sp, Sal. Ammon, unc iv, TinÜ, 
Canthar, Elix, Vitriol, aa unc j. m. om ’er de aan-^ 
getafle deelen, drie- of viermaal daags, mede te 
beftryken. Of 

5<r. 01. ex Later. 01. Spicae aa unc j. Mixtur.fupra 
Defcript. unc ij. 01, Succin. unc£. m. in eundem 
finem. Of 

Ung, Nicotian. Nervin. Martiat. ad unc j. 
Praeeed. Mixt. unc iij. 01. Jiinip. dr. j. m, f. Li- 
niment. 

Wy. zyn byzonderder over deeze Ziekte ge- 
weeft, om dat'ze dikwils voorkomt; ten zy’er 
warme prikkelende uitwendige middelen ge¬ 

bruikt 
(n) InfuÜQ. 
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btüikt worden. Maar ’t is in veele geftellen 
dienftig, ook de wateren van Batb voor te fchry- 
yen, fode in^ en uitwendig. 

. 28. In geval vaii fleenige zamengroejingenvSteenigci 
welke zomtyds in de gewrigten der vingers, zamen- 
toonen, enz. komen, kunnen de volgende mid- 
delen dienltig zyn. 

%. EmpL DiachyL cum Gumm, Bic, Burgund, ad 
mcij* Gumm, Ammon. Colat. uncj, m.f, Emplaftrum, 
over linnen te llryken , en op het aangetafte 
deel te leggen. Of 

9:. Rejin, Flavce^ Cerce Flav, ad unc’i], Gumm, 
Myrrh, Gumm, Elemm, Galban, Colat, Opopan, ad 
uncj^, Etnpl, Cepbal, cum Euphorb, ad Pondus om¬ 
nium, m, ƒ. Empia/lrum cui adde pro re nata Vitriol, 
Roman, Sal, Ammon, Mrug, ad unc^. 

Als dit niet helpt, en de Lyder in veel pyn 
is, het gezwel merkelyk , en de zamengroei- 
jing , geplaatft in de vingers of toonen , ge- 
makkelyk te voelen; kan het ’er door fnyden, 
of het bybrengen van een brandmiddel (o) uit¬ 
gehaald worden. 

29. Dikwils blyft’er een ontfleeking en teêr-Ontflee- 
heid van het aangetafte deel enigen tyd over, king en 
na dat het toeval is weggegaan. 

In dit geval. deel 

01, Amygd, Dulc, unc j, Cerae Alb, dr, ij. 
Spermat, Ceti dr, j. m, f, Ceratum, om ’er wat van 
over zeemleer te llryken, en op het aangetafte 
deel té leggen. 

Ook zyn verzagtende fmeeringen en geeft- 
ryke dampen met Kampher en Heulzap (p) hier 
dienftig ; maar matige beweeging , en een 
doorwaaflémingbevorderende fchraale levens- 

N n 4 wy$ 
(o) Caullicum. (p) Opium. 
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wys zyn zeer nuttig. Als *er zwakheid of wer¬ 
keloosheid in het deel is, zullen zulke warme 
middelen, als te voren zyn voorgefchreeven, 
plaats krygen; hoewel niet in zoo groot eene 
maate. Maar boven al zyn koude baden, mits 
dat de toevallen van den aanval geheel zyn weg¬ 
gegaan , hier van groote dienft. Daar kunnen 
ook lappen gedoopt worden in het volgende, 
en eens of tweemaal daags daar op gelegd 
worden. 

■ Aceti Vin. Alb. Sp. Vin. Camphor, ad* m. 
Om dc 30. Als de aanval geheel is weggegaan, kun- 

Tomfl' nen wy tragten de wederkomfl deszelfs voor te 
van den Verfcheiden manieren zyn tot dit einde 
aanval voorgefteld, gelyk de wateren v^an Bath^ her- 
voor te haal(^ giften van bloem van zwavel of gemee- 

omen. zwavel , bereid door kooking in zuiver wa¬ 
ter, Mihkps Mineralh ^ het kaauwen van Rha- 
barber , dikwils te purgeeren , alle nagt een 
gift van Veneetfche Theriakel, blaastrekpleis- 
ters (q), fontenellen (r), koude baden, enz. 

31. Als de eetluft en verteering (s) zwak 
zyn , kan een zagt braakmiddel op behoor- 

zwak is. lyke tyden igenomen worden , en naderhand 
maagmiddelen (t) , gelyk ’er voorgefchreeven 
zyn in het geval van Gebrek van Eetlufl: en 
kwaade Verteering, pag. 270, enz.; alleen 
moeten hier de geneesmiddelen niet te fterk of 
geeflrykzyn, maar zagtelyk welriekende, en> 
als ’er gelegenheid is, uit lïaal. Dienftige maag- 
en purgeermiddelen kunnen ook met voordeel 
gegeeven worden eens of tweemaal ’s maands. 
De TinB. Sacra EHx. ppt. Pil. Fcetid., ^c. wor¬ 

den 

Als de 
vertee- 
ring 

(q) Veficatoiium. (f) Fonticulus, (s) Digellio. 
(t; Stomachica. 
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den voor dienftige middelen in dit geval ge¬ 
houden : maar als ze meer werken dan be¬ 
oogd was j moet ’er altyd tegen den avond een 
flaapmiddel (v) gegeeven worden, ’tis ins- 
gelyks hier nuttig gevonden deeze purgeermid¬ 
delen by wyze van veranderende middelen te 
geeven, of in zulke kleine giften , of zoo ge¬ 
mengd met flaapmiddelen , dat^ haare uitwer¬ 
kingen als purgeermiddelen zig bezwaarlyk 
vertoonen kunnen. 

32. De Kwikmiddqjen (w) zyn met een goe- siymige 
den uitflag gegeeven op dezelfde wyze, in zul-vogten. 

ke geitellen daar de vogten Ilymig zyn en de 
valte deelen Iterk genoeg om de kragt van het 
geneesmiddel te verdraagen. Maar deeze ma¬ 
nier moet niet gehouden worden, als deLyder 

I teeringagtig is, of zyne valte deelen bedorven 
heeft door herhaalde aanvallen van de ziekte. 
De kwyling (x) is zomtyds zeer goed geweelt 
om de wederinltorting voor te komen, of voor 
enigen tyd uitteltellen ; maar als ze weder¬ 
komt , gelyk ze in dit geval zomtyds doet^, na 
een tulTchentyd van drie of vier jaaren, dan is 
ze gemeenelyk heviger en duurzaamer ; of _ 
komt naderhand meer of by de minlte gele¬ 
genheid. 

33. Dit ongemak heeft veroorzaakt , dat 
deeze manier verworpen is , zelfs in de 

I Iterklte en jonglte menfchen ; zagter of 
doorwaalTemingbevorderende middelen uit de 
houten daar voor in plaats gelteld zynde ; 
en die zyn met beter gevolg gebruikt , met 
minder gevaar verzeld , en kunnen van de 
ouden ^00 wel als van de jongen verdraagen 

N n 5 wor- 

(v) Opiata. (w) Mercurialia. (x) Salivatio, 
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worden. Dit moet op de volgende wyze bezogt 
worden: 

9?, Cajior. Rufp, Camphor, aa gr, iv. Sak Volat^ 
Succin, CC, aa gr, lij, Theriac. Androm, fcr. j, m. 
ƒ. bolus y twintig dagen lang tegen den nagt te 
neemen , en er wat van de volgende drank 
warm boven op te drinken. 

Cort, Sajpifr, Ligni Guajaci Antimon, Crudi 
ad mc], Coque in Aq, Font, q.f, Colat, ^ ij. add. 
Vin, Alb, Lisbon n f, Apzema*^ om ’er ook 
zomtyds een Ook van te peemen. 

Maar deeze zweetmiddelen (y) moeten niet 
te fterk zyn voor oude menfchen, om dat ze 
in dit geval de vezels te krinkelig zullen maaken; 
waar toe die van zigzelven reeds inflaatzyn. 

De volgende poejer is gefchikt voor een uit* 
wendig middel, om het zweeten te bevor¬ 
deren 5 en het zenuwagtig en vliezig zamenftel 
in goede order te houden, of zyn fpahning (z) 
en Oingering (a) te bevorderen of te her* 
flellen. 

, Sal, Volat, CC, dr, ij. Camphor, uncj^, Sal, Volat. 
Succin, dr,j, Pulv. Cr oei Ligni Aloes ^ Sein, Car dam. 
Min. Cajior, Ruffl Nuc, Mojeh, Macis, Rad, Contraj. 
ad dr.j^, 01. Lavend, Major an ad gtt, x. Cinnam, 
gtt, vj. m.f. Pulvis, 

Dit in flenel genaaid, en gehangen dat het de 
kolk der maag aanraakt, kan voor een merke* 
lyken tyd gedraagen worden , of tot dat het 
zyne vlugtige deelen en welriekende reuk ver¬ 
heft, en dan vernieuwd worden. 
^ 34* Ue koude baden , eens of tweemaal 
’s weeks gebruikt, kunnen zeer veel helpen om 
de cetluft: te vermeerderen, de vahe deelen te 

ver- 
(y) Diaphoretica. (z) Tenfio. (a) Vibratio. 
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verflerken,. en, door de doorwaaffeming (b) te 
vermeerderen ., de uitdry ving der jigtige ftof 
bevorderen. Maar in.zulken, die hunne ze¬ 
nuwen of vafte deelen door voorgaande toe^ 
vallen veel verteerd hebben, of in die , welke 
teeringagtig en bejaard zyn, moeten die of na^ 
gelaten , of zelden gebruikt worden, wegens 
het groot geweld dat daar van door het lighaam 
word uitgeflaan. De Cortex, *t zy teifens met 
andere bittere middelen gebruikt , of alleen 
getrokken in wyn, kan de werking der koude 
baden zeer ve^l helpen. / 

35. Als alles, wat tot nog toe is voorgefteld, 
niet helpt , of als de Lyder teeringagtig, of 
van een brandig geitel is, zullen de fchaalagtige 
poejers en de Ezelinnen melk dienilig zyn, gelyk 
in geval vanTeering. Zie pag. 171, enz. 

36. In vogtige geitellen , word het roc¬ 
ken van Tabak aangepreezen als een bewaar¬ 
middel tegen de Jigt. Maar het volgende kan 
daar voor met groot voordeel in plaats geiteld 
worden. 

9:. Herb, Tuffilagln, Beton. Majoran. Jgrnnon. 
ad unc ]. FL Lavend. Anthos ^ Rofar. Ruhr. Calend. 
Cr oei parum exjicc. ad dr. j.^. Rad. Cyper. Long, 
Ireas Florent. Gumm. Benzoin. Styrac. Succin. Ju¬ 
mp. ad dr. j. Sem. Cardam. Min. Cort. Aurant. Sic- 
cat. Sant al. Flav.'ad fcr. ij. Incidantur et utantur 

in(lar Tabaci. • • j t 
' 37. Het volgende kan voor geduunge drank 

gebruikt worden. 
9r. Rad. Poeon. Maris, Rapban. Rufiiean. Oxy-^ 

lapath. ad unc ij. Di^amni Alb. Valerian. Sylv.' ad 
unc iii. Helkb. Nigr. Cort. SaJJafr. Lign. Guajad 

ad 

(b) Perfpiratio. ^ * 
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adunciv. Herb. Agrimon. Chamcedr. Marrub. Alb. 
Scord. Flor. Atithos ^ Lüvend. cid tji, ij, Antitnon. 
Crud. fè j. Sem. Sinap. contuf, me vj. Bacc. Ju* 
flip. Cort. Aurant. Sem. Fanic. Dulc. ad me ij. 
PaJJul. Solis Ineis j. m. f. Ingredientia pro Cere-^ 
vifice fortioris cong. vj. vel viij. 

38. In zulke geftellen daar de omloop traag, 
de vogten flymig, en de doorwaaflèming 
opgeflopt is , kunnen de volgende pillen dien* 
flig zyn ; 

Antimon. Diaphor. JKthiop. Miner. Auri Mo* 
faici, Chalyb.ppt. Rad. Ari, Camphor, ad dr.l Rad. 
Oxylapath. Pulv.^ Ellebor. Nigr. ad uneg. Cinnab. 
Antimon. ^ CeruJJl Antimon. Ent. Vener. ad dr. iij. 
Fl. Benfoin. Sal. Volat. CC. SaL Volat. Succin. Qumm. 
Guajac. Balf. Peniy. Pulv. Croci^ Myrrh, ad dr. ij. 
Ter eb. e Chio iinc j. Balf. Tolut. dr. iij. Syr. e v. 
Rad. q. f. f. Pil viiJ. e Quaübet dr. j., om ’er 
driemaal daags vyf van te neemen, en ’er wat 
van de drank, voorgefchreeven §. 36, boven 
op te drinken. 

ligt in 39. De geneezing van de Jigt in de maag 
de maag. moet men bezoeken met matige maag-pur- 

geermiddelen, en kragtige hartfterkende mid- 
delen (c). # 

Elix. Salut. TinSt. Saer. ad me]. Elix. Ppt. 
Leivend. Comp. dr,], m. om het ter 

gelegener tyd te neemen , en na de werking, 
als het nodig is, het volgende : 

Pil. Matth. gr. vj. Sal. Volat. Suecln. gr. iv. 
Theriac, Androm. dr.g. 01. Nuc. Mojeh. gtt. ij. 
Conf. Alkerm. q. f. f. bolus , tegen den nagt te 
neemen, en ’er de volgende flurpdrank (d) bo¬ 
ven op te drinken. 

9^. Aq. 
(c) Cardiaca. (d) Hauto. 
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Aq. Menth. unc ij. Epidm dr. vj. Syr. Cmi 

dr. iij. Tinêl. Cajlor. fcr. ij. m. ƒ. haujtus. 
Als ’er pillen begeerd worden. 

Pil. Ruffi. Stomach, e Gumm. ExtraB. Rui. 
ad 'fcr. Sal. Fokt. Succin. gr. viij. 01. Cinnam. 
Chym. gtt. ij. m. ƒ. Pilularum dójis. 

40. De volgende maag-purgeermiddélen kun¬ 
nen tot het zelfde einde gegeeven worden. 

9f. Ftn.Alb.unc.v. Rhabarb. dr.y^. Fol.Serm. 
Opt.dr.iy Sal. Abfynth. fcr. ]. Puh. Cinnam. Sem. 
Car dam. Min. Rad. Gentian, ad fcr.]. Cort.Aurant. 
dr.]. Infunde et coque lento igne. Colat. anciij. adde 
Syr. de Spina Cerv. uncj]. Sal. Fokt. 01. TinB. 
Cajlor. ad dr. j. m. f. Polio. / 

Laudanum kan ook teffens /net de purgeer¬ 
middelen gegeeven worden ;'als de Lyder groote 
ongemakkelykheid in de maag gevoelt. 

41. De hartllerkende middelen moeten uit de 
fpeceryen genomen , en met vlugtige midde¬ 
len (e) gemengd worden. 

Sal. Fokt. CC. gr. vj. Coccinell. Rad. Contraj. 
ad fcr. J. Pttlv. Croci gr. vj. Puh e Chel. Canc. 
Comp. fcr. j. Conf. Alkerm. q. f f. bolus , naar 
vereifch van zaaken te herhaalen. 

Of 
m. Puh. Caflor. Spec. Diambr. Camphor. RaL 

Serpent. Firgin. ad gr. vj. Sal. Fokt. Succin. gr. viij. 
01. Nuc. Mofch. gtt. ij. Iheriac. Androm. fcr. ]. 
Syr. Croci. q. f m. f. boks. 

42. Daar het bloed verarmd is , en de om- 
loop flaauw, als de Lyder bejaard is , of ver¬ 
zwakt door herhaalde toevallen, is hetftaaleen 
verwonderlyk middel. 

Puh. Art. Comp. Cort. fFiter. ad fcr. J. Sal 

(c) Volatilia. 
V 
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Volat,, Ammon» Alcohol Martis ad gr, vj. Puïv» 
Crocu Rad» Angel Hifpan. aa gr» v. 01» Menth. 
^n» j. Conf. Alkertn» q.f» ƒ. bolus ^ s morgens en 
s avonds te neemen. Maar als de vaten teer 
zyn, en het .geftel teeringagtig, zullen ftaal- 
middelen (f) niet dienftig zyn ; in dit geval 
derhalven 

9^. Balf. Tolut. Puh. Croci. Cajlor. Sal Succin» 
Fl Bènfoin, ad gr. v. Cort. Peruv. gr. xv. Gumm» 
Tragac. gr.v. Balf. Peruv. gtt. vj. 01 Anif gtt.j» 
Conf. Alkern^. q. f. f. bolus» 

Zulke Boluflen kunnen gegeeven, en alle vyf 
uuren herhaald • worden met drie of vier lepels 
van enige dienflige drank. 

43. De volgende flaalkonferf is uitmuntend 
daar ze veilig kan gegeeven worden. 

Flaved. Aurant. Condit. FL Rosmar. Abfynth» 
Rom. Mithrid. Conf. Alkerm. ad dr. ij. Puh. Ari. 
Comp. Alcohol. Mart. ad dr. iij. Spec. Diambr. Rad. 
Serpent. Virgin. Rad. Contraj» Puh. Croci. Cinnam. 
ad dr.£. Syr. Caryoph. q.f f PdeSt. , om ’er de 
grootte van een kaflanje tweemaal daags van 
te neemen, en ’er wat witte wyn boven op te 
drinken. 

^44. Als, de Jigt in de maag'Zynde, de waf 
ging en braaking blyven duuren , kan ’er een 
zagt braakmiddel (g) van Ipecacuanna gegeeven 
worden, of de maag kan gelpoeld worden met 
groote teugen trekzel van Carduus of gerite- 
-water. 

45. De volgende fpecery-wyn kan genomen 
worden in de hoeveelheid van vyf lepels alle 
zes uuren , mits dat ’er geene andere middelen 
teffens gegeeven worden. 

(f) Chalybcata. (g) Emeticum. 
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Rad, Cajfamunair. mcy, Galang. Sem, Cau 

dam. Min. Rad. Contraj. Angel. Hifpan. Cr oei ^ Lign. 
Aloes ad 4r. j. Caryopb. Macis^ Cinnarn. Nucis 
Mofch. ad dr. JJ. Zinzib. fcr. j. Infmde in Fini 
Canarini ^ iij. 

46. De volgende droppels kunnen naar be¬ 
lieven genomen worden met enig dienftig 
vogt: 

TinSt. Croci, Cajlor. Sal. Volat. 01. ad dr.], 
m. om ’er zeftig droppels voor een gift van te , 
neemen. Of 

1^. Sp. CC. Succinat. TM, Croci. ad une j^. in. in 
eundem finem. 

47. Als de fpanning der maag door flerk 
drinken bedurven is. 

ElÏJê. Vitriol, mc jj. om ’er alle morgen 
met roode wyn vyftien of twintig droppels van 
te neemen. 

48. Als de koorts het toeval verzelt, moeten 
de fpeceryen in een kleiner gift gegeeven, en 
naar gelang trekpleifters (h) gelegd worden. 

49. Die fteenige zamenflremmingen in hun-jigtver- 
ne gewrigten hebben , zyn onderhevig aan dez^ldmet 
fleen m de blaas of nieren , en zomtyds heb-^^^^^* 
ben ze een aanval (i) van de jigt en de Heen 
teffens. 

Om die beide te gelyk hulp toe te brengen, 
moeten ’er flaapmiddelen (k) naar gelang ge¬ 
geeven worden ; de giften der fpeceryen ver¬ 
minderd zvnde , uit vrees van de deelen te , 
ontfleeken en de toevallen der fieen te ver¬ 
meerderen. Het volgende kan in dit geval van 
dienfi: zyn: 

PU. Matth, gr. xij. Camphor, gr. v. Sal. Vo¬ 
lat, 

(h) Epifpailica., (i) Paroxysmus. (k) Opiata. 
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lat, Succin, CC, aa gr, iv. Rad, Contraj, Pulv, gr, iij. 
01, SaJJafr, gtt. j. Conf, Alkerm, q, f, m,f, bolus ^ 
eens daags te neemen , of naar vereifch van 
zaaken. 

50. Men moet hier klyfteeren metTerebinthyn 5^ 
geeven, ten minften eens daags; en als de toe- I 
vallen van de Steen 'Vermeerderen , zaJ een i 
pynflillend middel dienflig zyn , de gift her- | 
naald zynde, naar maate de nood het vereifcht. I 
Maar geduurende dé aanval van de Jigt, moe- | 
ten de pynftillende middelen zoo weinig als | 
mogelyk is gegeeven worden, om dat ze in ilaat | 
zyn een walging in de maag natelaaten; en als ^ 
flapelooze nagten , hevige pynen, enz. deeze j 
hulp vereüTchen , moeten ze liever dik wils in I. 
kleine hoeveelheden herhaald, dan in een vol¬ 
komen gift in eens gegeeven worden, 'tis ook 
dienflig hartflerkende (1) en vlugtige midde¬ 
len (m) daar mede te mengen. 

51. Fontenellen (n) in de beenen cn armen 
zyn zeer dienflig bevonden , om de Jigt uit de 
maag te rug te trekken; als die onbedagt daar 
na toe was gedreeven. 

52. Na de aanval van de Jigt, als het hoofd . 
zeer aangetafl is, zullen dienfligemiddelen om 
aan te ruiken , niesmiddelen (o) , en welrie¬ 
kende mutfen (p) voor het hoofd , trekpleis- 
ters (q), en, als de nood het vereifcht, ader- ' 
laating in de kropaders (r), nuttig zyn. 

53. Als de darmen aangetafl zyn, en *er een i 
buikloop(s)komt, zullen dezelfde hartflerken- | 
de middelen , als die voor de Jigt in de maag f 

êe- I 
(1) Cardiaca. <'m) Volatilia. (n) Fonticuliis. 1: 
(oj Sternutatoria. (p) Cucuphae Aromacicae. 
(q) Epifpadica. (r; Vena Jugularis. (s) Diarrhoea. 
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gebruikt worden, hier ook dienftig zyn; maar 
in plaats van purgeermiddelen, moeten wy, in 
het tegenwoordig geval, een trekzel vanRha- 
barber gebruiken j of lieyer 

9:. Puh. Rhabarh. fcr, y Conf. Pracafi, 
01. Nuc, MofcL Cinnam. aa gtt. j. m. ƒ. bolus ^ 
tegen den nagt te neemen ^ tot drie reizen te 
herhaalen, en daar wat roode wyn boven op 
te drinken. 

Gaa in andere opzigtèn te werk als in een 
Buikloop. 

54. Als de Longen aangetall: zyn, zoo dat ’er 
eene hevige Aamborfligheid (t) volgt, zyn 
zagte braakmiddelen (v) , en inzonderheid 
middelen met OxymeL*Scillit. dienftig , gelyk 

I ook de trekpleifters en andere middelen in 
de Aamborftigheid voorgefchreeven. Zie pag. 
152, enz. 

55. Als de aanval winderig is, zenuwagtig, Als hel 
en het hoofd aantaft, als het komt teffens met 
een aanval in de maag , moet men inzonder- hoofd¬ 
heid opzigt hebben op het laatfte , hoewel ’er ziekten» 
teffens zulke hoofd- (x) en uitloozende midde¬ 
len kunnen gebruikt worden, als met de andere 
overeenkomen. En in alle wanhoopige en hard¬ 
nekkige gevallen van deeze ziekte , kan het 
overige deel des levens gemakkelyk gemaakt 
worden, door herhaalde giften Laudanum, naar 
gelang gegeeven met wyn, of andere dienftige 
hartfterkende middelen (y). 

Oo SCIA^ 

ft) Aflhma. (v) EmetiCa. (x) Gephalka. 
(yj CordiaUa. 
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SCIATICA OF HEUPENJIGT. 

I. T^e Heupenjigt is een geduurige , zwaare, 
dofFe , knagende pyn , in of omtrent 

het gewrigc der heup , en de nabyleggende 
deelen. 

2. De oorzaak daar van kan dezelfde zyn 
als die van de Jigt; maar ze fchynt gemee- 
nelyk te zyn het vatten van koude, of aan de 
open lugt bloot gefield te zyn. Ze kan ook 
veroorzaakt worden door kneuzingen en de 
Venusziekte. 

3. Diergelyk een pyn als deeze tafl dikwils 
zulke menfchen aan die hef dyëbeen verftuikt 
hebben , inzonderheid in verandering van we¬ 
der van heet tot koud ; en zomtyds blyft die 
gediiurende de winter. De Heupenjigt tafl 
mannen en vrouwen zonder onderfcheid aan, 
en de jongen zoo gemeen als de ouden. Zel¬ 
den word ’er uitwendig eene ontfleeking (a) of 
gezwel gezien ; de pyn is zoo fcherp niet als 
in andere foorten van de Jigt; en hoewel ze 
haare verpoozingen heeft; nogtans is ze ge- 
meenelykgeduurig, en vermeerdert door gaan 
of lang in dezelfde geflalte te zitten. Als de 
ziekte van een lange duur is, en inzonderheid 
in tedere, flappe, oflyvigegeflellen, komt’er 
zomtyds eene verflapping van de banden (b), 
'twelk een lammigheid vooroorzaakt, en een 
pyn in de beweeging, en als die vermeerdert, 
eene verfluiking (c) van het deel. Zomtyds 
zal ook dezelfde ziekte komen in oude .men¬ 

fchen , 
'*■ 

(a) Inflainmatio, (b) Ligamentum. (c) Diflocatio. 
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ifcheii f van een oorzaak die de zenuwen ver- 
flapt of zamentrekt, waar door die der dyen, 
beenen, en voeten verflopt worden , zoo dat 
ze eene lammigheid (d) , en naderhand eene 
uitdrooging (e) der deelen te weeg brengen. 

4. De Heüpenjigt is naaulyks oit doodelyk, Voortë^ 
en zelden gevaarlyk ^ maar dik wils vaii langen keneti» 
duur, en als ze voortkomt van flagen, vallen^ 
Venusziekte , ouderdom , enz. flort de Lydef 
in koud weder dikwils in , en blyft flegt voor 
het grootfte gedeelte des winters. De lam¬ 
migheid en uitdrooging der deelen zyn kwaade 
toevallen. 

5. Als ze Voortkomt van inwendige oorzaa^ Levens^ 
ken , moet’er een behoorlyke levenswyze'-'^ys* 
voorgefchreeven worden ; als ze van ouder- 
dom is, moeten’er voedzaame en balzemagtige 

? Ipyzen gegeeven worden ; maar in andere ge^ 
I Vallen dunne en matige. De lugt moet warm 

Zyn, en de beweeging niet nagelaaten worden. 
^ 6. De aderlaating is dienflig tot de genee- Oenee- 

zing, uitgezonderd in geval van groote zwak-zing 
I heid of ouderdom. Op den volgenden dag”^’^^!- 
! moet men een braakmiddel (f) van Ipecacuanna^^^^^^' 
I gceven ; en als ’er gelegenheid is , na de wer¬ 

king , een pynftillende drank. 
PiL Matth, fcr. j. Jq. Raphan. Comp. dt\ ij. 

Epidem. mc Ladt, Jlexit. Ceras Mgr, act mej, 
Syr. de Mecon. unc jj. m, ƒ. haujlus , tegen den 
nagt te neemen. 

Deeze drank kan ook herhaald worden, als 
t’eniger tyd de pyn hevig zal zyn, en de Lyder 
flapeloos; anderzins is ze beter nagelaaten. 

7. Braakmiddelen van Turpet, Minerale wor- 
O o 2 den 

(d) Paralyfis. (e) Atrophia, (f) Eineticum. 
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den in dit geval zeer gepreezen , en kunnen 
gevoegelyk op de volgende wyze gegeeven 

worden. 
Turpeth» Mifisr. gr» vj. Fulv» Ipecacuann» 

gr. XV. curn q. ƒ Conferv. Rosmar. f. bolus, naar 
vereifch van zaaken te neemen. 

Na de werking 
19:. SaL Felat, Succin. Caflor. ad gr. vj. Laud. 

Londtn. gr. j. Conferv. Lujul. dr. 01. Anthos 
gtt. j. S^r. Caryoph. q.f ƒ. bolus, tegen den nagt 
te neemen met de volgende flurpdrank (g). 

Aq. Labl. Alexit. unc ij. Theriac. unc j. 
Syr. Croci unc£. Sp. Lavend. Comp. dr.j^. m. f. 
haujius. 

8. Na het geeven van een braakmiddel wor¬ 
den ’er gemeenelyk purgeermiddelen toege¬ 
diend ; waar by als ’er Calomela gevoegd word, 
word de kragt daar door zeer vermeerderd. 

ï^. Pulv. Jalapp. dr. jj. Calomel fcr. j}. 01 
Sajfufr. gtt. j. curn q.f Syr. de Rhubarb, f. bolus, 
om ’s morgens te neemen met een goede 
levenswyze , en tweemaal in de week te her- 
haalen, of naar vereifch van zaaken, tot zes 

reizen toe. 
9. Maar voor die oud zyn , of van een 

zwakgeftel, zyn verzagtende purgeermiddelen 
dienfligft : in welker tuflchentyden kan gegee¬ 
ven worden een gift Calomela , om ’er nader¬ 
hand van gepurgeerd te worden , en dat kan 
zoo beurtelings voor enigen tyd herhaald wor¬ 
den. Als de purgeermiddelen Iterk werken, 
en de pyn na het inneemen derzelven toe¬ 
neemt, moet’er een llaapmiddel (h) gegeeven 
worden. De Pil. Matth. is een llaapmiddel, 

beide 

(g) Hauftus, (h) Paregoricum. 
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beide zweet- (i) en pisdry vend (k), en fchync 
dus tot dit einde dienftig te zyn. 

10. In de dagen tuffchen de buikzuivering, 
tnaar inzonderheid na dat die geëindigd is, 
kan ’er een ander zoort van gewoone drank 
dienflig zyn. 

Ugn. Guajac, Cort. et Lign. Sqffafr, PqffuL 
Exacin, ad unc iv. Coque m Aq. Font, q, ƒ claufo 
mfe per hor as x. ad 'É' viij. Colaturam bibat pro 
potu ordinario. 

Deeze handelwyze moet ten minilen voor 
vyf of zes weeken onderhouden worden; en de 
volgende bolus geduurende dien tyd genomen 
worden, alle nagt als men naar bed gaat. 

9:. Cinnab. Antimon. fcr, j. Gumm, Guajac. Cam¬ 
phor. ad gr. V. Sal. Volat. Succin. gr. iv. 01. Sas- 

gtt. j. Conf. Lujul. dr.J^. Syr. Balfam. q>f>f» 
bolus. 

In die van een dun , teeringagtigi, of zwak 
gellel zyn , kunnen met de middelen , reeds 
voorgefchreeven , gemengd worden zulke bal- 
zemagtige, als Sperm. Ceti, Balf. Tolut. Balfam. 
Peruv. , &c. Een warme flooying van melk 
of water zal hier ook dienfhig zyn ; gelyk kou¬ 
de voor die geenen wier lighaamen te veel ver- 
flapt zyn.. 

In ^en tuflchentyd moeten uitwendige mid¬ 
delen niet vergeeten worden. Als het deel 
verflapt is, 

Empl. Oxycroc. ad Hern. Parac. ad unc j. ' 
Camphor, dr. ij. 01. Succin. dr, j.^. m.f. Emplajlruw^ 
over zeemleer te ftryken, en op het aangetafte 
deel te leggen. j 

O o 3 Maar 

(i) Diapboreticum. (k) Diurcticam, 
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Maar als het zamen getrokken is 
1^. Empl. DiachyL cum Gurnm, part, ij. ex Am-> 

mon, de Cumin, ad part. j, m. in eundern finem. 
12. Als het bloed verarmd en flaauw is, kan 

het gebruik van Staalwateren (1) dienftig zyn, 
gelyk in het ander uiterfte melkfpys met de 
fchaalagtige poeijers. 

13. Zomtyds maakt de Jigt zig vafl in het 
■heupen- (mj of fchaambeen (n) , daar ze de 
zelfde toevallen te weeg brengt als in de Heu- 

^ penjigt (o), aanmerking gemaakt zynde op het 
onderfcheid der deelen. Zulk een aanval is ge^ 
meepel^e vry pynelyk en moejelyk om te ge^ 
neezen-^ en als het deel, gelyk zomtyds ge¬ 
beurt, verzweert, is het zeer gevaariyk; zyn^ 
de de verzweering (p) altyd verzeld met een 
dunne waterige etter (q), welke zig vertoont 
van een bytende (r) aart te zyn. Zomtyds 
veroorzaakt insgelyks een fcherpe en bytende 
vogt eene verfluiking (s) van het been, welk 
geval gevaarlyker is dan het ander, en de hulp 
van een Heelmeeltef vereifcht. Maar in an-- 
dere opzigten verfchilt de geneezing niet we- 
zendyk van die van een Heupenjigt, 

VLOEJING of ZINKING (a) 

I. T^e Vloejing is een pyn , zomtyds los, 
JL^ zomtyds vaft in de fpieragtige of vlie- 

zige 

(1) Aquae Chalybeatac. rni) Os Ifchium. 
(n) Os Cüxendicis. (o) Sciatica, (p.i UIcus. 
(q^ Jchor. (r; Fhagedanic. (s) Luxatio. 
(a) Rheumatismus, 

♦ 

_ / 

* Het woord Rheumotismus, Vloejing of ZinJyng ver- 
faald , het^ient even het zelfde als Qatbarruj, en »og- 
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zige deelen van het lighaam; komende op alle 
tyden van het jaar, maar inzonderheid in den 
herfft, en zeer gelykende naar de Jigt. 

2. Ze kan voortkomen van een verflopte Oor- 
doorwaafleming (b) , of vatten van koude 
beweeging of harden arbeid , van ouderdom, 
Venusziekte, en dezelfde oorzaaken als de 
Jigt. 

3. Een koorts, die twee of drie dagen duurt, Rente- 
gaat dikwils voor het toeval van de Vloejing,kenen, 
en zomtyds een huivering. De aanval komt in 
verfcheiden deelen van het lighaam, als de han- 

I den 5 armen , dyën , beenen , voeten , enz. 
volgende dikwils eene roodheid, zwelling , en 

I lammigheid. Als de pyn zig dikwils verplaatil, 
i word het een winderige, dwaalende, of fcheur- 
I buikige Vloejing genoemd. De pyn zomtyds 

vad: zynde in de lendenen, en zig uitftrekken- 
de tot het heilig been (c) , word de ziekte 
Lendevang (d) genoemd. Deeze gelykt zeer 
naar de graveelpyn (e) in verfcheiden toeval¬ 
len 5 waarom ze dikwils verkeerdelyk daar voor 

O o 4 ge- 

(b) PeiTpiratio. (c) Os Sacrum. 
(d) Lumbago, (e; Nephritis. 

tans worden ’er onderfcheiden ziekten door te kennen 
gegeeven. De *eerfte , Rheumatismus , verfchilt van de 
laatfie, Catharrus ^ wyl de laatde alleen is de vloejing 
van eene fcherpe vogt op de ftrot, longepypen , en het 
fnotvlies; (zie pag. 46.) terwyl de eerde is diergelyke ^ 

. vloejing op de fpieragtige of vliezige deelen van het 
lighaam. Deeze nu is zomtyds langduurig op eene 
plaats , en dan fchynt ze ontfteeking in de watervoe¬ 
rende flagaders (Arteriae Ljmpbaticaé) te veroorzaaken; 
zomtyds verfpreidt ze zig door het geheele lighaam, en 
dan word ze Vliegende Jigt genoemd. Ze verfchilt 
van de eigentlyk genoemde Jigt, wyl die alleen,haar 
zitplaats in de gewrigten heeft. 
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gehouden word. Het onderfcheid legt hierin, 
dat de graveelpyn verzeld is met braaking, 
maar de lende vang niet. Als de Lyder lang en 
dikwils met de vloejing aangetaft is geweeft, 
en van een zwak geftel en bejaard is, taft ze dik-. 
wils het hoofd of de ingewanden aan. 

4. De Vloejing , komende van ouderdom,^ 
flerke beweeging, en vaftzittende in de maag 
of lenden.en, is moejelyk te geueezen ; en in 
zommige geftellen zal ze twee , drie, of vier 
maanden duuren, en op byzondere tyden, ge-^ 
duurende het leven, wederkomen. 

5. Lepelkofl en dunne fpyzen zyn noodzaa-: 
kelyk in de Vloejing , of, als het geftel het 
wil toeiaaten , zulke die in de Jigt zyn voor-? 
gefchreeven, pag. 554. Maar als ze de maag 
aantafl;, of in den ouderdom komt; als. ze het 
iiitwerkzel is van harde arbeid , of de Lyder 
aan eene ruime levenswyze gewoon is, mag 
de wyn matig gebruikt worden. 

6. Herhaalde aderlaating word in de genee- 
zing van deeze ziekte voor volflrekt noodza- 
kelyk gehouden , en geoordeeld tot dat einde 
alleen genoeg te zyn ; en inderdaad ze helpt 
dikwils, maar ze maakt den Lyder zoo zwak, 
dat het de geneezing zeer verdrietig doet zyn.. 
Als de Lyder van een bloedryk geftel is, is de 
aderlaating in het begin noodzaakelyk ; waar 
na het volgende braakmiddel (f) kan gegeeven 
worden: 

9;. Pulv^ B.ad. Ipccacuann. dr. Aq. LoMs y 
Alexit. unc j. Cimmu ten. dr. iij. Syr, Balfam, 
unc JJ. m. om het ’s avonds ten vyf uuren te 
peemen. 

'N4 

(f) Emetlcui^.. 
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Na de werking: 

Theriac. Androm, dr. j. Puh. Cajlor. gr, iv. 
Gmm» Giiajad fcr, O/. Sajfafr. gtt. j Syr, e 
Mecon, q-f-f- B&luSy om tegen den nagt te nee- 
men met de volgende flurpdrank (g): 

• Aq. Ceraf» Nigr. uncij. Lumbrie. Magijl. dr, vj. 
Syr, e Mecon, Limon, ad dr. ij. m, f. haujtus. 

7. Het braakmiddel gegeeven zynde of niet 
gegeeven, als ouderdom, zwakheid, enz. dat 
verbieden , kan het volgende purgeermiddel 
twee of drie dagen daar na gegeeven, en eens 
pf tweemaal in de week voor eenigen tyd her¬ 
haald worden, mits dat ’er geen koorts is. 

Rad, Herdodactyl, J^alapp. Tart. Vitriol, ad 
pulvis JubüHs'Cujus dajis fint jcr.i]. siel dr,]. , 

Of 
^ Hujuspülv-fcr. ï], Cimn.Tart.fcr.]. OLSas^ 

fafr. gtt. V. Eleil. Lsnit. dr. Syr. Rofar. Solui. 
§•/•ƒ• inane fumendus cum regimine. 

Of 
Puh. ^alafp, dr.£, Sandi. fcr. 01. Sar- 

Jafr- ^tr.j. Syr. Rhabarb. uncjy. Aq. Ladt. Alexit. 
unc ij. f polio. 

8. Eledt. Caryocofiin, in witte wyn gefmolten, 
is in dit geval een uitnemend purgeermiddel, 
^t Kan genomen worden in de hoeveelheid van 
dr. ij. of een once. De Calomeel ook, ’t zy met 
de purgeermiddelen gegeeven , of alleen , by 
wyze van een voorbereidend middel , is dien- 
ftig ; wordende wederom weggezuiverd met 
het volgende : 

Elect. Lenit. dr.^. Puh. Sanft,. ^alapp. ad 
fcr. ]. Sal. Vol at. Smcin. gr. v. Syr. de Spina Cer- 
vin. q. ff- bolus. 

O o 5 Of 
(2) Hüuftus. 
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Of 
Deco5t. Sen, Gereon, unc ij. SaL Cathart, 

Amar, Mann, opt. ad dr, iij. Syr, de Spin, Cervin» 
dr, vj. Aq. Raphan. Comp. unc m. f, polio, 

In Iterke geftellen helpen de Gumm, Gambog 
of Gutta Gamba ^ teffens met andere flerke pur¬ 
geermiddelen gegeeven. 

6, Op de dagen tuiTchen de buikzuivering, 
en na dat dezelve over is , kan het volgende 
voor vier of vyf weeken gegeeven worden: 

Ruh, Gumm, Guajaci Cinnah. Antimon. adfcr,], 
Tberiac, Androm, dr.£. Syr. Caryoph. q.f-f. bolus, 
tegen de nagten s morgens te neemen met vier 
lepels van de volgende drank. 

9;, Aq. Tberiac. Rapban, Comp. ad iincd]. Oer af, 
Nigr, LaB, Alexit. ad unc iij. Syr. Lmon.* unc. j. 
Sp. Lavend. Comp. dr. ij. m.f. Julap. 

lo. De Sp. CC. en de Balfam. Polychr., ge¬ 
geeven in de hoeveelheid van twintig of dertig 
droppels , drie of viermaal daags, _zyn dienflig; 
maar niets is tot nog toe nutSger bekend voor 
deeze ziekte, dan geduurig te drinken een fterk 
afkookzel van zweetdryvende houten , tot 
twee pinten daags, voor een maand of zes 
weeken. 

Hoe minder flaapmiddelen (h) ’er in dit ge¬ 
val gegeeven worden , hoe beter ; niets dan 
groote rufteloosheid, hevige pyn, en te groote 
uitwerking der prikkelende middelen (i) , kan 
hier der zei ver gebruik regt vaardigen. 

Van een ii. De volgende Konjerf Z2i\ in vogcige ge- 
verflop- f];ellen van dienfl zyn , daar een verffopte 
waafft^* tloorwaafleming (k) deeze ziekte veroorzaakt 
^ning. heeft. 

ijt. 
(h) Opiata. (i) Stimulantia, (k) Perfpiratio. 
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Gumtn, Guajaci Cinnah. Antimon» Rad, Ser- 
fent. Virgin, aa dr, ij. Pulv. Cajlor, dr, j. Rad, 
Contraj, Flaved, Aurant.yRosmar, ad me Syr, 
Union, q. ƒ. ƒ. Ele^,, om ’er driemaal daags de 
grootte van een Notemuskaat van te neemen, 
en ’er wat van het afkookzel van SajTafrashout 
boven op te drinken. 

12. Tegen het einde der ziekte, kunnen enige 
doorwaaffemingbevorderende boluflèn metKam^ 
pher van dienfl: zyn. 

Camph jr, Jcr, Sal, Volat, Succin, gr, vj. 
CC, gr. iv. Puh, Cr oei gr. iij. Gumm, Guajaci Jcr, b. 
ConJ, Lujul, Jcr,], Syr, Papav. Errat. q,J, 01, Sas- 

Jafr, gtt, j, m,f, bolus , alle nagten te neemen 
tot vier of zes reizen toe , en ’er wat warme 
witte wyn boven op te drinken. 

13. Om de geneezing te eindigen , zal het 
dienflig zyn zoodanig iets te gebruiken als de 
volgende Konferf. 

i^. Pulv. Ari, Comp, Cort, Peruv, Gumm, Gua-- 
jaci, Cort, JVinter, Rad. Serpent, Virgin, ad dr, ij. 
Sp, Diambr. Jcr. ij. Mithrid. unc^. Conjerv. Liijul, 
unc j. Syr. Caryopk q,J. J. Ektè, , om ’er drie^ 
maal daags de grootte van een Notemus¬ 
kaat van te neemen , en ’er wat witte wyn en 
fonteinwater, van elks evenveel, boven op te 
drinken. 

14. ’tis gemeen deaangetafle deelen te baa- 
den, met Rum, Aq. Htingar,, of Sp, Vin, Cam¬ 
phor. , maar fmeeringen zyn dienftiger. 

Ung, Martiat, Nervin, 01. Tercb, ad unc], 
Sp. Eavend. Camp. unc^j]. Camphor, dr, j. 01, Suc^ 
cin. gtt. XXX. m. ƒ. Linimentum, Of 

9*. Ung. Dialth. unc],^. Camphor, dr. ]. £ Sp. 
Salis Ammon, 01. Succin. ad dr, ij. m, ƒ. Linmen- 
turn y twee- of driemaal daags te gebruiken. 

In 
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In geval van pyn in 't kruis van de lendenen, 
is de volgende pleifter dienflig. 

Ernpl Parac. Oxycroc. ad unc^. Camphor, 
dr.y OL Succiri. dr. JJ. m.f a,, en fmeer het op 
het zeemleer, om op het pynhebbende deel te 
leggen. 

15. Als de ziekte voortkomt van eene ver- 
ftopte doorwaaffeming , kan het leggen in fle- 
nelle lakens zeer voordeelig zyn , mits dat ’er 
tuflchen beiden dienflige zweetmiddelen (1) ge¬ 
bruikt worden. 

Als flerke beweeging, of harde arbeid, 
daar oorzaak toe geeven , moeten de uidoo- 
zingen niet te flerk zyn of te’ dikwils her¬ 
haald worden : en tuffchen beiden moeten ’er 
dienflige hartflerkende middelen (m) gebruikt 
worden. Als het geitel grof is, en de vog- 
ten flymerig zyn, zyn Staalmiddelen (n), ge¬ 
mengd met middelen tegen de Jigc (o) , uit¬ 
nemend dienflig. 

Melkfpys , en de fchaalagtige poejers (p), 
teffens met het verplaatzen in een heldere open 
lugt, zyn dikwils kragtig bevonden ter genee- 
zing van deeze Vloejing (q) , inzonderheid in 
teeringagtige geitellen , als andere middelen 
niet geholpen hadden. 

DRIE- I 

f 

i-, 

CO Diaphoretica. (m) Cardiaca. ^'n) Chalybeata* |- 
fo) Anti-arthriuca. (p) Pulveres TeflaceU 'i 
(q) Rheumatismus, h 
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drieëntwintigste 

A F D E E L I N G. 

Zee-Ziekten.. 

j, TTXe zoute Spys, die de Matroozen gebrui- gg. 
LJ ken , het misbruik van geeftryke vog- meenfte 

ten, de bepaalde levenswyze cüe zy gemeene- 
lyk houden , en hunne geduurige verandering 

I van klimaat, fpys , en lugt, maaken hen (y 
eene byzondere wyze onderhevig aan de 
fcheurbuik (a), verhopte doorwaafleming (b), 
koortzen, afgaande koortzen, roode loopen (c) 
of buikloopen (d) , braaking , • of gebrek van 

j eetluft, hardlyvigheid, en heete koortzen. 
2.' De Scheurbuik is op Zee gemeener hetscheur- 

gevolg van andere ziekten , dan eene oor-buik. 
fpronkelyke ziekte. Ze word gevaarlyk als ze 
lang duurt, en de Lyder het op zee iiithoiidt j 
anderzins is ze zelden do^delyk. Zoute Ipy- 
zen, en geeftryke vogten, moeten in dit geval 
matig gebruikt worden. Bewee’ging is dien- 
ftig. De Lyder moet niet lang hardlyvig bly- 
ven. De flaap moet matig zyn, en men moet 
zorg draagen, om geen koude te vatten , met 
zig aan de open lugt bloot te ftellen op onbe- 
hoorlyke tyden, pf te lang teffens. 

Als 

(a) Scorbutus, (b) Perfpiratio. 
(c) Dyfcnteria. (d) Diarrhoea. 
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Als de Lyder bloedryk is, en de ziekte het 

gevolg van eene verftopte doorwaafleming, is 
de aderJaating dienftig : den volgenden dag 
kan 'er een zagt braakmiddel (e) Van Ipecacu- 
anna of Sal Fitrioli gegeeven worden j en na de 
werking een flaapdrank (f). 

Voor een dag of twee 
Mthiop. Miner, fcr, j. Calomel gr, x. Conf. 

Rofar, Ruhr, q,f, nuf, bolus^ tegen den nagt te 
ïieemen , en op den volgenden morgen de 
volgende drank/ ^ 

FoL Senn. dr, iij. Sem. Coriandr. dt\ j. Sal 
Tartar, fcr, j. Infund^ in Aq, Font, q. f ColaU 

. unc, ij. JJ. adde Syr. de Spina Cervin. unc Sp,La^ 
vend. Comp. fcr. ij, Sal Volat, OL gtt, xx, m. f. 
hauftus, cum regimine fumendus. 

Als het purgeermiddel twee ^ drie of meer 
reizen herhaald is, op dienftige tuiTchelltyden j 
kan iets diergelyks als de volgende Konlerf 
met voordeel gegeeven worden» 

^ JKthiop. Mliner. dr, vj. Gumm, Guajacidr,].^, 
, Clnnab, Antimon, Ocul, Cancr. ppt. aa dr. ij. 6yr. 

Sambuci q* ff, Ekdt, ^ om 'er driemaal daags de 
grootte van een Notemuskaat van te ileemen ^ 
en 'er wat gerllewater boven op te drinken. 

♦ Ook 
fe.Sal Voïat. 01 Sp, Nitr. aa dr. j. m, 

om'er dikwijs dertig droppels van te neemenin 
wyn met fonteinwater gemengd. 

Na het aanhouden van diergelyke handeling 
.als deeze voor twee of drie weeken , kan de 
Lyder het purgeermiddel drie- of viermaal her^ 
haaien , en de geneezing kan geëindigd wot^ 
den met een trekzel van Cortex dus bereid. - 

(O Emeticum. (f) Hauftus Paregoricus. 
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Cort, Ferm. puh. unc j. Sp. CC. per Je, vel 
Sp. SaL Ammon, unc iij. Infunde f. a. Colat. Sumat 
gtt. 40 vel 50 5 driemaal daags met enig dienflig 
vogt. 

Als deezÊ manier niet helpt, ’ kan *er een 
ligte kwyling (g) beproefd worden , en nader¬ 
hand dienftige zweetmiddelen (h) ; maar als 
de Lyder teeringagtig is, moeten de fchaalag- 
tige poejers gebruikt worden, teffens met melk- 
fpys, als men die hebben kan. Als’er gelegen¬ 
heid is, zal het verplaatzen in de open lugt op 
het ftrand , met de gewoone dienftige genees¬ 
middelen , en een geregelde frifïè levenswys, 
zelden miffen in korten tyd de geneezing vol¬ 
komen te maaken. 

3. Verflopte doorwaafleming (i), bloedryk-Verflop- 
heid (k) , of ’t geen koude vatten genoemd te door- 
word, komtdikwils op Zee, en word veeltyds^?^^^^’ 
van hoeft , afgaande en geduurige koortzen, 
enz. gevolgd. 

Deeze kan voortkomen van gebrek van be- 
weeging, fterk drinken, enz. en .word gekend 
door des Lyders levenswyze, vergeleken met 
de toevallen. De Ipys moet in dit geval fpaar- 
zaam zyn, en men moet matige beweeging ge¬ 
bruiken. Ligte wynen in dienftige tuftchen- 
tyden gegeeven , zyn hier van groote dienft. 
De Punch, in matigheid gedronken , fchynt in 
de meefte Matroozen deeze verftopping te ge- 
neezen. 

De aderlaating is gemeenelyk een ftap tot de 
geneezing van deeze ziekte, zynde naar gelang 
herhaald, en als de hoeveelheid van de ver- 

ftopte 

(g) Salivatio. (h) Sudorifica. 
(i) Perfpirano, (k) Plethora. 
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Hopte doorwaaflemende Hof kon bekend zyn j 
mogelyk zou de vereffening van deeze uitloo* 
zing nog meer dienflig zyn.i Zweetmiddelen 
zyn ook nuttig, na andere algemeene uitloo* 
zingen. 

Puh. Rad. Serpent. Plrgip. Caflor^ Croci Saï. 
Volat. CC., ^c. gemengd met Theriac. Jndrotn.^ 
zal dit oogmerk beantwoorden ^ waar na de ge* 
neezing gemeenelyk volkomen gemaakt word 
met dienflige purgeermiddelen van het DecoSl. 

- Senn,, Êfc. • 
Koort- 4* kdortzen zyn dik wils op Zee alge* 
zen. meen (1) , en verzeld met buikloopen (m) en 

braakingen. Ze kunnen voortkomen van bloed* 
rykheid (n) of verHopte doorwalTeming. De 
aderlaating heeft een groot deel in haare genee- 
zing, maar is zomtyds gevaarlyk als de ziekte 
algemeen is. Een braakmiddel (o) gaat in beide 
de gevallen gemeenelyk met een goede uitflag 
verzeld , waar na dienHige hartHerkende mid¬ 
delen (p), tegengiften (q), en als er een buik¬ 
loop is 5 Pulv. Khabarb. met 01. Cinnam, zeer veel 
helpen , mits dat de Lyder geregeld is. In alle 
andere opzigten moet een koorts op zee behan¬ 
deld worden ais een koorts aan land. 

Afgaan* 5* De afgaande koortzen op zee kunnen 
de koort-voortkomen van een taaiheid (r) of flymig- 

, heid (s) van het bloed , een verftopte door- 
waaifeming (t), de byzondere invloed der lugt, 
enz. zoo dat ze daar door algemeen worden. 

De geneezing is dezelfde met de gemeene; 
alleen , als het geitel het wil toelaaten, zyn 

Iterke 

(I) Epidemicae. (m) Diarrhoea, ('ll) Plethora. 
(o) Emeticum. (p) Cardiaca. (q) Alexipharmaca. 
(r) Lentor. (s) Viseiditas. (t) Perfpiratio. 
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flerke braakmiddelen (v) hier gemeenelyk aller- 
dienftigft, gelyk als Vin, Emet,^ Tartar, Efrnt.^ c* 
ais hebbende een grooter kragt, niet alleen om de - 
eerlle wegen te zuiveren van haare flymige ftof, 
maar ook om door het geweld, dat ze maaken ^ 
de hairkleine vaten(x)te reinigen van haare flym^ 
en de doorwaafleming te bevorderen.^ Zommige 
Matroozen hebben zig van hardnekkige ziekten 
geneezen, na dat de Cortex lang te vergeefs bezogt 
was, met yoor eene gift te neemen, een loot Pulvé 
Rad, Serpent. Virgin, in een half pint brandewym 

In zeevaarende menfchen, daar het geftel niet 
te bloedry k is, zy n iliaalmiddelen (y) met de Cortex 
van groote dienft, na een braakmiddel. 

9r. Cort. Perm, unc]. Confers. Rofar.Rubr. dr. iij. 
PuIv.Cbalyb.dr.jS SalAbfynth.dr.g, Syr.Caryo- 
phyll, q, J, m. f. Eledt., om ’er alle drie of vier 
uur en buiten de koorts de grootte van een N ote- 
muskaat van te neemen, en ’er roöde wyn boven 

I op te drinken. Of rr-j- 
^Tulv.Cort.Peruv.uncjRad.Serpentf.Virgm.drA}^ 

Sp. Vin. GalMunci], Aq, Theriac. unciv, Sp. Lavend,, 
Comp. uncgj. infufio, om ’er driemaal daags dr.ïj. 
van te neemen, de vies eerft gefchud zynde. 

Als de afgaande k'oortzcn op zee een Volk- 
ziekte (z) zyn, hangt de geneezing voornamelyk 

I af van de verplaatzing; maar als de ziekte alge¬ 
meen in het fchip is, moeten de Lyders, da^ me¬ 
de aangetall, als het mogelyk is, naar het ftrand 
gebragt worden , daar ze op de gewoone wyze 
moeten behandeld worden. _ . 

6, De buik- (a) en roodeloopen (b) zyn gemeen 
op zee. Deeze komendikwils voort vaneen ver- 
flopte doorwaafleming, als de doorwaaüemende 
flof in grooten overvloed geftort zynd^ op de 
darmbms (c), derzelver fcherpe deeltjes de maag 

Pp en 
(v) Ernetica. (x) Vafa Capillar ia* fy) Chalybeata. 
iZj Epidemicae, (a) Diarrhoea, (b) Dyfent^^Ua.. 
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Biaa- 
king m-et 
zwaar- 
gcedig. 
heid. 

en darnien prikkelen, en eene geduurige uitloo- 
zing van derzelver inhoud verocrzaaken. Dit 
kan insgelyks voortkomen van het eeten van by- 
zondere vrogten, of algemeen zyn; 

Derzelver geneezingen verfchillen niet van 
die reeds gemeld zyn in de Hoofdrukken van de 
buik- en roodeloop ; alleen moet ’er aangemerkc 
y/orden, dat de aderlaating dik wils zeerdienilig 
is in deeze gevallen, daar de verpopping der 
door vvaafleming groot is; maar inzonderheid ais 
de Lyder van een dun lighaams geftel is, en als- 
het klimaat heet is. Maar als de voornaaniPe 
ziekte in de eerile wegen huisveO;^ zal een za^d 
braakmiddel ^d), of het geeven van Puh. Rba- 
barb, cüm ConfePt. Fracafv, (Jl. Cinnam^ en de 
gemeene zanientrekkende middelen (e)-, ge*» 
hieenelyk-het oogmerk beantwoorden. 
^■ 7. BfaakingjVerzeld met zwaargeeftigheidiT),' 
is op zee. niet ongemeen, en komt gemeenelyk 
voort van een onmatig gebruik van geeiirvke 
vogten. In dit geval moet ’er eerie een braak¬ 
middel van Ipecacuamia gegeeven worden, en dan 
een purgeerdrank van het Decobï Amar. cum. Senn, 
of Tinü, Sacra-; en na dat eens of tweemaal her¬ 
haald te hebben, kunnen de fchaalagtige poejers 
nuttig zyn, gegeeven met havernat ni plaats van 
mejk, maar in geval van zwaargeeftigheid, kun¬ 
nen ze in de gedaante van een konferf gegeeven 
vmrden : dus 

Puiv. CoralL Ruhr, Margarit,ppt, Gumm.Arah, 
aadr.i]. Conf.FlavedAlurant. unc], OLCinnam. gtt.v], 
Syr. Cdryopb. q. f.f. ekdt,, om ’er driemaal daags 
de grootte van eenNotemuskaat van te neemen, 
'met vier lepels van enig bitter trekzel. 

Hardly- 8. De Hardly vigheid is op Zee eene zeer gemee- 
vigheid, ne ziekte, en komt alcyd in die geenen dieniet ge*- 

woon 
(c) Tubus Intefdnalis. (d) Emcticum. 
^e) Reftringentia. (f) Melancholia. 
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^voon zyn zout water te gebruiken, en veele zelf 
van die, die lang op zee verkeerd hebben, zyni 
'’erniet vry van; als zynde he" onvermydelyk ge¬ 
volg van hunne gewoone levensv/yze. ' 

De geneezing hangt af van losmaakende klys- 
teeren, of zagte purgeermiddelen naar gelang te 
geeven, gelyk gezegd is in het Hoofdlluk van 
Hardlyvigheid. Ziepag 325, enz. 

9. De heete koortzen zyn insgelyks gemeen op Heete 
Zee. Door heete koortzen worden verllaanKoorc. 
koortzen verzeld met yling (g), waar door de Ly- 
der zig dikwils verheelt, dat hy zekere ver ma- 
kelyke koele groente digt by de hand ‘ziet, waar, 
op hy tragt te v/andelen, en dus zou hy in de zee 
vallen, als het niet^ verhinderd werd. 

De oorzaak van dit toeval word gemeenelyk 
geoordeeld te zyn eene bloedryklieid of flyme- 
riglieid (Ii) der vogten. 

L)e Lyder dus aangetafl: heeft een wreed uitzigt, 
is zeer wild, en teffens zoo gretig om overboord 
te gaan naar de ingebeelde groene velden, en zoo 
Derk, dat zorntyds zes menfehen naauwlyks ge¬ 
noeg zyn om liem te houden. Dit coeval komt ge- 
meenelyk in de nagt, en fcliynt gerneenft te zyn 
omtrent de IViiJdelandfche Zee, in de heetfte tyd 
van het jaar, en taft gemeeneh k de llerkke aan, 
die jong en van een Lloedr} k ge kei zyn. De pols is ■ 
hier zomtyds zoo flap, dat ze naaiiwlyks kan ge¬ 
voeld worden,hoe wel ze zomtyds zeer fterk flaat. 
DeLyder klaagt zelden van de gewoone toevallen 
van koorts. Na datde wcrfleling over is, en de ' 
ziekte verminderd,word’er gemeenelyk eene py- 
nelykheid en zwakheid van het lighaam gevoeld* 
'De aanval is gemeenelyk fchielyk.Als deeze ziek¬ 
te in tyds aangetafl word, is ze zelden doodelyk. 

De Lyder meet naauw bev/aakt worden, uit 
vrees dat hy over boord zal vallen. De ruft moet 

P p 2 aan- 
(g)Deliriun, (h) Vifciditas 
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aangemoedigd worden. Gerftenwater met witt€ 
wyn is een dienftige drank. Alle moutige.yogten 
en geeften zyn fchadelyk. In ’t algemèen zyn 
dunne vogtige fpyzen de allernuttigfle. - 

De eerfte flap die men tot de geneezing doen 
moet 5 is den Lyder ader te laaten. Het is niet on¬ 
gemeen in dit geval, dat de vaten zoo vol zyn, en 
de vogten zoo dik, dat verfcheiden vaten moeten 
geopend worden om de vereifchte hoeveelheid 
van bloed te krygen, waarom de opening zeef 
groot moet gemaakt worden. De kropadef (i) 
word geoordeeld hier beter te zyn dan die van 
den arm. 

Agt of tien uuren na de adeflaating, kan ’er een 
braakmiddel (k) gegeeven worden; en by nagt 
moet ’er een groote trekpleifter (1) in den hals ge¬ 
legd worden. De aderlaating kan zoo dikwils her¬ 
haald worden, als ’er gelegenheid voorkomt. Iets 
diergelyks als het volgende ilaapmiddel (m) kan 
by nagt gegeeven worden,als de Lyder te ruft gaat: 

yjq^ Ladt, Alexit.uncïy Theriacal dr. vj. Syr, de 
Mecon.mc£^.Laud,Liquid.Sydenh. gtt x%. m.f,haujius. 

Als de ziekte verminderd is, geef dan een zagC 
purgeermiddel. 

9:.FoL Senn.Opt. dr, ij.JJ. Rhaharh. inch, dr.£* Sal. 
Tartar,fcr,$, Sem, Coriand. contusJr.ylnfundeinAq, 
Font. q f, Colat, uncï] adde Syr, Rojar.folut, dr, vj* 
Syr, de Spina Cervin. dr. ij. Sp. Nit?\ Diilc. Sal Folate 
01 ad gtt, XXX. m,f. hauftus cum regimine futnendus ^ 
en tot twee of drie reizen naar vereifch van zaa- 
ken te herhaalen. 

Zagte zweetmiddelen (n) kunnen ook van dienft 
zyn; en de geneezing kan volkomen gemaakt 
worden met de Cortex, Dit is de gemeene manief 
om brandende Koortzen op Zee te geneezen. 

(i) Venajugularis. (1^) Emetïcnm Epirpafticum. 
(mjParegoricum. (n) Diaphoretica. 

EINDE VAN HET EERSTE DEEL. 
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